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Προς Αξιότιμους κυρίους και κυρίες της ΚΕ του ΑΚΕΛ,        

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Έχοντας υπόψη την προσπάθεια στην οποία προέβη το κόμμα για την αναζήτηση των αιτιών της 

πρόσφατης εκλογικής αποτυχίας, λαμβάνουμε την πρωτοβουλία να σας αποστείλουμε την παρούσα 

επιστολή εισηγήσεων όπως καταγράφηκαν στο #AKEListen.  

Στα πλαίσια της δικής μας συνεισφοράς, εγκαινιάσαμε το ανοικτό αυτό φόρουμ μέσω του Facebook, 

όπου ο καθένας μπορεί να υποβάλει προτάσεις, εισηγήσεις, να εκφράσει δημοσίως τις απόψεις του 

και να συζητήσει ελεύθερα με μέλη της αριστεράς και του κόμματος που συμμερίζονται τις ίδιες 

ανησυχίες. Πιο κάτω θα βρείτε χωρισμένες σε θεματικές ενότητες, όλες τις εισηγήσεις που 

δημοσιεύτηκαν καθώς και όλα τα συνοδευτικά σχόλια και παρατηρήσεις που ακολούθησαν. Οι 

προτάσεις μεταξύ τους ενδέχεται να είναι αντικρουόμενες, καθώς ο διαδικτυακός αυτός χώρος 

δημιουργήθηκε με μοναδικό πυλώνα την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. 

Ευελπιστούμε όπως οι προτάσεις και συζητήσεις που έλαβαν χώρα και που θα συνεχίσουν να 

διατυπώνονται, να αποτελέσουν αφορμή και αιτία για γενναίες αλλαγές στο κόμμα της αριστεράς. 

Το #AKEListen έχει ως μοναδικό στόχο να προσδώσει νέα πνοή στον διάλογο για την κυπριακή 

αριστερά. H κάθε πρόταση δεν εκφράζει παρά μόνο τον γράφοντα, καθώς η Ομάδα #AKEListen είναι 

ανοικτή για το σύνολο της αριστεράς και οι διατυπωθέντες σε αυτήν προτάσεις εκφράζουν μόνον τον 

γράφοντα.  
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Α. ΑΚΕΛ & ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

Α.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ( Panos Parras) 

Εχω ακούσει πολλά μέλη του κόμματος να δηλώνουν ότι προτιμούν ένα μικρότερο και πιο "καθαρό 

ιδεολογικά" κομμα κι ας μείνουμε 10%.. 

Και ποιος θα βγεί μπροστά με αριστερόμετρο να κάνει την ιερά εξέταση παίδες;; Λοιπόν να 

σοβαρευτούμε. Είμαι σίγουρος οτι η ανωτατη ηγεσία του ΑΚΕΛ διαφωνει με τετοιες εγκληματικές 

τοποθετήσεις και καλά κανει να βγει επισημα να παρει θεση! 

A.1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας 

Stavros Andreou Το ΑΚΕΛ ακολουθεί συνεδριακές θέσεις και αποφάσεις άρα δεν χρειάζεται η ηγεσία 

του να πάρει οποιαδήποτε θέση για το θέμα που αναφέρεις.Αρκεί να ανατρέξει κάποιος και να 

διαβάσει τις αποφάσεις αυτές για να πάρει μια ιδέα 

Nicolas Kirkillari Panos Parras διαχρονικά υπήρξαν κινήματα που δήλωναν ότι υπερασπίζονταν τον 

απλό άνθρωπο και τον σοσιαλισμό (βλέπε ΠΑΣΟΚ δεκαετία 80'- Αντρέας Παπανδρέου). Οι πολιτικές 

τους και οι προκάτοχοι τους έδειξαν ακριβώς το αντίθετο. Γενικό συμπέρασμα εν συντομία: το ΑΚΕΛ 

πρέπει να αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς, κυρίως στο θέμα επικοινωνίας και στην καθημερινή 

επαφή με τον ανθρωπο (365 μέρες τον χρόνο) και ταυτοχρονα να προασπίσει τους αγώνες, την 

ιδιολογία και την ιστορία του. Είναι απλό.. Αν δεν το κάνει έγκαιρα, πολύ φοβούμαι ότι θα 

δημιουργηθεί σύντομα μια νέα αριστερά στην Κύπρο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται (βλέπε ποσοστά 

ΣΥΡΙΖΑ..). 

Panos Parras Προσωπικά συμμερίζομαι πληρως τουτη την ανησυχία φιλε και την εχω επικοινωνήσει 

και σε επίσημα στελέχη. Χρειάζονται αποφασιστικά και ουσιαστικά βήματα, όχι μεσοβέζικες λύσεις 

Charis Antoniou Τα κόμματα του 10% κύριοι ενεν "ιδεολογικά καθαρά"...Εν έναν μάτσον ξινισμένοι 

γέροι που νομίζουν ότι τα ξέρουν ούλλα..Φιλικά. 

Panikkos Louroutziatis Το ΑΚΕΛ ειναι και πρεπει να ειναι το κομμα του απλου κόσμου και όχι των λίγων 

A.2 ΠΡΟΤΑΣΗ  (Panos Parras) 

‘’ΑΚΕΛ και Ιδεολογία’’ - Το εχω αναφέρει και σε ενα μου σχολιο πιο κατω, και το μεταφέρω και εδω 

για προβληματισμό. Διαπίστωση: το ΑΚΕΛ ακολουθώντας τα συμπτώματα της διεθνούς αριστεράς 

βρίσκεται σε ιδεολογική σύγχυση (τουλάχιστο μεταξύ θεωρίας και πράξης). Αν ρωτήσεις τον κοσμο τι 

ειναι σημερα το ΑΚΕΛ θα ακούσεις τα παντα: Αριστερό κόμμα, κομμουνιστικό, εργατικό, 

σοσιαλδημοκρατικό κλπ. Η μη ξεκάθαρη ιδεολογία δυσκολα μπορει να μετουσιωθεί σε όραμα και να 

εμπνεύσει τον κοσμο.  

Ποιες οι απόψεις σας για το θεμα; Να αγγίξει το σημερινό ΑΚΕΛ το ζήτημα ιδεολογίας; Να 

επανακαθορίσει την ιδεολογική γραμμή του; Ποια θα ηταν η συνέπεια (θετική ή αρνητική) απο μια 

τέτοια απόφαση; 

 

 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=nf
https://www.facebook.com/stavros.andreou.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/nickirki82?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/charis.antoniou.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/Louroutziatis?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=nf
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A.2.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας 

Andreas Hadjikallis Σας παραπέμπω 

ΑΡΘΡΟ 4 Tο AKEΛ καθοδηγείται στη δράση του από τη μαρξιστική-λενινιστική κοσμοθεωρία που 

αναπτύσσεται με την ασταμάτητη πρόοδο της γνώσης και την οικονομική και πολιτική εξέλιξη 

ΤΟ ΑΚΕΛ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ , ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΕΙ , 

εντελώς φιλικά  

https://www.akel.org.cy/k%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF.../... 

Panos Parras Γνωριζω την αναφορά στο καταστατικό φιλε.. Ο σκοπός ειναι η σκέψη, προβληματισμός 

και συζήτηση. Σεβαστή η αποψη σου, θα γράψω κ εγω τη δικια μου στη συνέχεια. Αναμένουμε 

απόψεις 

Andreas Hadjikallis Την παραπομπή την έκαμα γα το η μη ξεκάρη ιδεολογια ....  

Η αποψή μου ,έιναι να μην την επανακαθορίσει 

Petros Attas Στην πράξη εν διαφορετικό όμως... Επιπρόσθετα η απλή αναφορά στο καταστατικό σε 

μαρξισμό-λενινισμό εν όπως τον τάφο του αγ. νεοφύτου. Anything goes. 

Kyriakos Imanimis σύντροφε Andreas Hadjikallis ειναι αρθρο 1 παραγραφος 4 το συγκεκριμενο που 

αναρτησες, οχι αρθρο 4, Petros Attas αρθρο 1 παραγραφος 1 To Aνορθωτικό Kόμμα Eργαζομένου 

Λαού (AKEΛ) είναι πρωτοπόρο πολιτικό Kόμμα της εργατικής τάξης και των εργαζομένων της 

Kύπρου...παραγραφος 2. Tο AKEΛ είναι η ανώτερη μορφή οργάνωσης της εργατικής τάξης και των 

εργαζομένων..αγωνίζονται... την οικοδόμηση κοινωνίας δημοκρατικού και ανθρώπινου σοσιαλισμού 

στην Kύπρο. παραγραφος 6. Tο AKEΛ έχει απώτερο σκοπό την οικοδόμηση κοινωνίας δημοκρατικού 

και ανθρώπινου σοσιαλισμού.. H οικοδόμηση σοσιαλιστικής κοινωνίας στην Kύπρο θάναι το 

αποτέλεσμα της ελεύθερα και δημοκρατικά εκφρασμένης θέλησης του κυπριακού λαού. η αναφορα 

δεν είναι απλη και ουτε και μια, ειναι πολλες και απαναλαμβανομενες οι αναφορες για την ιδεολογικη 

ταυτοτητα του κομματος, και μαλιστα απο τα πρωτα αρθρα του κατατσατικου 

Petros Attas Και πώς αναιρεί αυτό που έγραψα; Παιθκιά για να μεν αποπροσανατολίζεται η συζήτηση, 

στο καταστατικό εν τζιαι αναμένεται να έσιει λεπτομερή περιγραφή, αλλιώς θα ήταν ευαγγέλιο τζιαι 

εγχειρίδιο. Οπότε αδίκως ασχολούμαστε με το καταστατικό. Την ιδεολογία, την ερμηνεία τζιαι την 

εφαρμογή καθορίζει την το κόμα τζιαι τα εκάστοτε συλλογικά του όργανα. Αυτό που λέμε κάποιοι είναι 

ότι το ΑΚΕΛ 1. έχει αναστείλει την εφαρμογή της ιδεολογίας και αρκείται στην περιχαράκωση και 

προστασία κάποιοων κεκτημένων μέσα στο αστικό κράτος και 2. έχει αποπροσανατολιστεί ιδεολογικά, 

δλδ αν ρωτήσεις κάποιον αν είναι αριστερός, κομμουνιστής κλπ δεν θα πάρεις ικανοποιητική 

απάντηση. Για την οικονομία έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που εξυπηρετούν πρωτίστως 

τα δικαιώματα των εργαζομένων και μπορείτε να τις διαβάσετε. 

Kyriakos Imanimis ειπες ειναι απλη αναφορα σε μαρξισμο-λενινισμο. Κανεις λαθος φιλε, το 

καταστατικο ειναι ευαγγελιο για το οποιο κομμα, την ιδεολογια την ερμηνεια και εφαρμογη οπως λες, 

ηδη την εκαθορησεν το κομμα και τα συλλογικα του οργανα και τα ενεταξεν στο καταστατικο, εν 

απεκτησε το ακελ καταστατικο δια αποκαλυψεως και εξ ουρανου. οχι μονο το ακελ το οποιο κομμα 

δεν μπορει να παρεκκλινει του καταστατικου του. Η ταυτοτητα του κομματος δεν ειναι αποτελεσμα 

της καθημερινης ενασκησης πολιτικης απο τα μελη του κομματος αλλα συντακτικο, θεμελιακο και 

δομικο στοιχειο ενος κομματος που εντασσεται και διασφαλιζεται εντος του καταστατικου του. οσο 

για την κριτικη, και δεν λεω οτι διαφωνω μαζι σου, υπαρχει απαντηση στο αρθρο 6 "H οργανωτική 

δομή και λειτουργία του Kόμματος βασίζεται στον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό..." πηγαινε παλεψε 

https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.akel.org.cy%2Fk%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C-%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585-ake%25CE%25BB%2F%23.V1m2kPl96Uk&h=mAQFjM09k
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
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και πεισε μεσω των οργανων του κόμματος να γινει εφαρμοστη η δικη σου αποψη, ή αν οχι σεβασου 

την δημοκρατικη πλειοψηφια 

Petros Attas Κοίτα δεν λέμε πολύ διαφορετικά πράγματα απλά νμζ εμπλεχτηκαμε στους ορισμούς. Το 

καταστατικό εν όπως το σύνταγμα, ναι μεταφορικά τηρείται ευλαβικά όπως το σύνταγμα. Η ιδεολογία 

όμως δεν είναι κάτι στατικό και ενδέχεται ερμηνείας. Σίγουρα δεν είναι ευαγγέλιο. Θα μείνω μέχρι 

εδώ. 

George Melachrinos Η αποψη του κόσμου για τον ιδεολογία και κοσμοθεωρία του ΑΚΕΛ, ειναι 

βεβαίως σημαντική, γιατι αντανακλά (σε ενα βαθμο) την εικόνα που προσλαμβάνει (ο κόσμος) ή που 

εκπέμπει (το ΑΚΕΛ, ή δημόσια πρόσωπα-στελεχη του, που το εκφράζουν). Πρέπει να σημειωθεί οτι η 

εικόνα (πρόσληψης - εκπομπής), δεν ειναι παντα -και κυριως- αντικειμενική. "Παραμορφώνεται" εξ 

αιτίας διαφορων παρεμβολών, θελημένων ή μη. Τρόπος, χρόνος, σχολιασμός, ΜΜΕ, συσχετίσεις κλπ. 

Η σημείωση γίνεται, για να τονιστεί οτι το σημαντικό ειναι τι ΘΕΛΕΙ το ΑΚΕΛ ως ιδεολογικό πρόσημο, 

κυριως ΠΩΣ το υλοποιεί, και στην συνεχεια ΠΩΣ το μεταφέρει στον κοσμο. 

Θεωρω οτι αυτα δεν ειναι ξεκαθαρα, ουτε μεσα στο ΑΚΕΛ, ουτε -πολυ περισσοτερο- στον κοσμο που 

το ακολουθεί. Αρνητική η διαπιστωση μου μεν (συνεπώς, συμφωνω με την ανάγκη προσδιορισμού 

και αποσαφήνισης της ιδεολογίας, αλλα οχι εδω, ουτε απο τους "απ´ έξω"- με καθε σεβασμό...), 

αλλα και με εξαιρετικά θετικά στοιχεία: παρα την "πολυγλωσσία", ειναι πολύς ο κόσμος που 

εμπιστεύεται το ΑΚΕΛ. Οχι μονο ψηφίζοντας το, αλλα και, κυριως, προσδοκώντας συνεπή 

υπεράσπιση των εργαζομένων και ανέργων, συνεπή στάση σε καθευθυνση λυσης για την Κυπρο. 

Ακομα κι αν δεν ψήφισε, ή ψήφισε αλλα κόμματα, το θεωρεί ως τον πιο συνεπή υπερασπιστή του. 

Melina Lim Πολύ σημαντικό το ερώτημα σου Panos Parras το θέμα της ιδεολογίας έχει αναφερθεί σε 

αρκετές αναρτήσεις ενδεικτικό της σύγχυσης που επικρατεί. Κρατώ και από τον George Melachrinos 

αυτό. Τι θέλει το ΑΚΕΛ ως ιδεολογικό πρόσημο, πώς το υλοποιεί, πώς το μεταφέρει στον κοσμο. 

Panos Parras Η δική μου διαπίστωση επί του θέματος είναι πως όντως η σύγχυση είναι υπαρκτή. 

Ομολογώ κιόλας ότι δυσκολεύομαι να ορίσω τι πρεσβεύει το ΑΚΕΛ ως προς την κοσμοθεωρία του. 

Σίγουρα το θέμα δεν θα λυθεί εδώ, απλά εδώ εκφέρουμε ελεύθερα, απόψεις και ιδέες. Μπορεί το 

καταστατικό να ονοματίζει τον Μαρξισμό-Λενινισμό, ως ιδεολογία, εντούτοις χάρη στο κυπριακό 

πρόβλημα έχει αναβάλει την εφαρμογή του. Δεν αντιλέγω, ορθή η αιτία αναβολής το εθνικό μας 

πρόβλημα. Το κυπριακό όμως παραμένει άλυτο 42 χρόνια και το ΑΚΕΛ βρέθηκε ουκ ολίγες φορές στην 

εξουσία να διαχειρίζεται το αστικό κράτος, είτε ως συγκυβέρνηση είτε ως κυβέρνηση. Αυτό από μόνο 

του δημιουργεί μια αντίφαση μεταξύ πράξεων και διακηρύξεων. Εδω λοιπόν, κατά την ταπεινή μου 

άποψη, ίσως να έπρεπε το ΑΚΕΛ να συζητήσει ανοικτά το ζήτημα με τη βάση και τα μέλη του. Να 

αναζητήσει τον εαυτό του στο μέλλον και πως θα ήθελε να πορευτεί στην σύγχρονη κυπριακή 

κοινωνία. Η κάθε απόφαση θα αφήσει σίγουρα πληγές, θα έχει διαφωνούντες και θιασώτες. Θα έχει 

επίσης θετικό και αρνητικό αντίκτυπο στο κόμμα αλλά μια ξεκάθαρη ιδεολογία, φέρνει καθαρές λύσεις 

και εμπνέει τον κόσμο. Έτσι η ηγεσία με τη βάση θα πρέπει να δουν τα συν και πλην από κάθε απόφαση 

και να προχωρήσουν ανάλογα με το πως θα επιτελείται αποτελεσματικότερα ο στόχος της προστασίας 

του απλού πολίτη, του εργαζόμενου και μια δίκαιη κοινωνία. Προσωπικά δεν θα ζητούσα την 

αποκήρυξη του Μαρξισμού/Λενινισμού, αλλά με βάση αυτήν θα υποστήριζα την αναζήτηση 

απαντήσεων στα προβλήματα του σύγχρονου εργαζόμενου και συνεπώς την μετατροπή του κόμματος 

σε ένα σύγχρονο, Ευρωπαϊκό Εργατικό κίνημα. Οι χειροπιαστές και ξεκάθαρες λύσεις θα προσδώσουν 

λόγο ύπαρξης και σίγουρα την επιζητούμενη υποστήριξη του κόσμου για να συμπλεύσει προς το σκοπό 

αυτό. 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
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Kyriakos Imanimis σε μια ευρωπη των μνημονιων, των ανασφάλιστων εργασιακών σχέσεων, των 

μισθων των 500 ευρω, της ημιαπασχολησης και της ανεργιας, συγχρονο δεν αποτελει καθετι το 

ευρωπαικο, αλλα τουναντιον μαυρος μεσαιωνας ειναι για τα συμφεροντα των εργαζομενων αυτη η 

''συγχρονη'' ευρωπη των μονοπωλιων και των μεγαλων καπιταλιστικων ομιλων. Με το 

νεοφιλελευθερισμο να καλπαζει ειναι η μαρξιστική θεαση των πραγματων που ειναι συγχρονη οσο 

ποτε, επομενως πριν ορισουμε τον προσανατολισμο ενος αριστερου εργατικου κομματος, καλο θα 

ηταν να περιγραψουμε και να παραδεχτουμε τις συνθηκες στις οποιες εξελισσεται αυτο το συγχρονο 

ευρωπαικο-καπιταλιστικο φαινομενο και τις συνθηκες κατω απο τις οποιες διαβιωνει ο συγχρονος 

εργαζομενος λαος 

Panos Parras Το ίδιο λέμε φίλε 

Kyriakos Imanimis φιλε εσυ περιεγραψες πως πρεπει να ειναι το ακελ, χωρις να περιγραφουν πρωτα 

οι κοινωνικοι συσχετισμοι, σορρυ αλλα για εμενα συγχρονο και ευρωπαικο δεν ειναι το ιδιο 

Panos Parras Με τη λέξη σύγχρονο φίλε είναι αναφέρομαι στις τωρινές συνθήκες, της εποχής μας οι 

οποίες στη συζήτηση που θα κάνει το κόμμα (συν τη σχετική μελέτη) θα πρέπει να απαντά στον 

σύγχρονο εργαζόμενο.. σε αυτη τη συζήτηση δεν πρέπει να λείπει και η μαρξιστική ιδεολογία.. 

Kyriakos Imanimis ναι και εγω λεω αυτες οι συνθηκες της αποχης μας πρεπει να τυχουν περιγραφης 

και παραδοχης πριν θελησει καποιος να προσδιορισει τον προσανατολισμο του κομματος 

A.3 ΠΡΟΤΑΣΗ (George Pittas) 

Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε ή να κατηγορήσουμε το ΑΚΕΛ; Ή για να συζητήσουμε σοβαρά με 

έγνοια και αγάπη για τον ρόλο της Αριστεράς στη σημερινή Κύπρο; (και στον κόσμο θα πρόσθετα). Και 

από τη στιγμή που στην Κύπρο ο μόνος ιστορικός φορέας της Αριστεράς είναι το ΑΚΕΛ δεν οφείλουμε 

να είμαστε εποικοδομητικοί; Ορισμένοι, μου δίνουν την εντύπωση πως απλά θέλουν να πυροβολούν. 

Έτσι όχι μόνο δεν πάμε πουθενά, αλλά θα έλεγα πως αυτή η τάση είναι ύποπτη. Εξ ίσου ύποπτη ή 

επικίνδυνη είναι το «μην αγγίζετε τα κακώς κείμενα». Μυαλό τεράστιο, δεν χρειάζεται για να 

καταλάβει κάποιος για το ύφος και το ήθος του οποιουδήποτε. (George Pittas) 

Α.3.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας 

George Pittas Στην εποχή που ζούμε η παρουσία της Αριστεράς είναι κρίσιμη και αναγκαία. Και θα 
στηρίξουμε την αριστερά που για δεκαετίες ήταν μπροστάρης στους αγώνες για διασφάλιση των 
δικαιωμάτων της εργατικής τάξης. Μια αριστερά έντιμη που και κάνει αυτοκριτική και αντιμετωπίζει 
την όποια κριτική της ασκείται με τρόπο εποικοδομητικό. 

Η παρουσία της Αριστεράς είναι «ανθρωπολογική αναγκαιότητα» εξ’ ίσου φυσική με την αναπνοή. 
Από κει και πέρα, η Αριστερά σε παγκόσμιο επίπεδο έχει «φάει τα μούτρα της» καθώς ακόμα 
ερμηνεύει τον κόσμο με τα φίλτρα της Βιομηχανικής Επανάστασης και του 19ου αιώνα, ενός κόσμου 
δηλαδή που καταρρέει αλλάζοντας δραματικά την Παραγωγή και τη διαδικασία της. Η «αριστερή 
αμηχανία» είναι διάσπαρτη και εύκολα διακριτή καθώς οι «συνταγές» έχουν αποτύχει τόσο λόγω των 
εγγενών αδυναμιών όσο και της πρωτοφανούς επίθεσης του νεοφιλελευθερισμού και της φάσης του 
Καθολικού Καπιταλισμού στην οποία έχουμε μπει. Προσωπικά, πιστεύω πως η «διεργασία» της 
Παγκοσμιοποίησης είναι απολύτως αναπότρεπτη άρα η Αριστερά έχει να βρει μία εξαιρετικά λεπτή 
ισορροπία που αφενός να τη διαχωρίζει απόλυτα από τα ψευδοπατριωτικά συνθήματα του εθνικισμού 
και από την άλλη να της επιτρέπει την ανάπτυξη των κινημάτων στις τοπικές κοινωνίες με πλήρη 
αντίληψη όμως των όρων του 21ου αιώνα, των τεχνολογιών, των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής 
που ενώ είναι σπαρακτικά στη σοβαρότητά τους ακόμα αρκετοί τα αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό 

https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
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κλπ. Θεωρώ το Κυπριακό ως το απόλυτο επίκεντρο σε όλα αυτά, καθώς η επίλυση του στο πλαίσιο της 
ΔΔΟ θα απελευθερώσει όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου που θα μπορέσουν έτσι να εργαστούν μαζί 
για το μέλλον του τόπου σε όλα τα επίπεδα. Αυτά προς ώρας, πολύ συνοπτικά. 

Attas Γιατί εν υπεράσπιση ή κατηγορία; Εν τζι εν είτε το ενα ειτε το αλλο. Γίνεται κριτική, διάλογος, 
προτάσεις. Ενίοτε μπορεί και έντονη κριτική. Ούτε γλυψιμο, ούτε υπερβολές. 

Melina Lim Κε Πίττα σαφώς και συμφωνούμε μαζί σας. Το ΑΚΕΛ οφείλει να βοηθήσει τους νεότερους 
να πολιτικοποιηθούν πριν όμως κομματικοποιηθούν. Γίνεται; Εξού και ο ανοικτός διάλογος. Και η 
κριτική. Έντονη ή χλιαρή. Δεν είμαστε οι σοφοί μάγοι..μια έντιμη προσπάθεια ξεκινήσαμε. Οι νέοι 
χρειάζονται ενθάρρυνση να ασχοληθούν με τα κοινά. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Να το σκεφτούμε λίγο. 
Τελικά ίσως αυτή η ανεξάρτητη προσπάθεια που γίνεται εκτός κόμματος να εμπνεύσει κόσμο που δεν 
έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα στο παρελθόν και αφού δεν εμπνέεται κιόλας από κομματικούς 
μηχανισμούς. 

Panos Parras Νομίζω πως ο George Pittas βάζει ένα πολύ ωραίο και συνάμα αναγκαίο ζήτημα, στο 
τραπέζι. Τον παράγοντα ιδεολογία. Η γνώμη μου είναι πως το ΑΚΕΛ εκ των πραγμάτων βρίσκεται σε 
μια ιδεολογική σύγχυση και εξηγούμαι: αν ρωτήσεις τον απλό κόσμο, τι είναι το ακελ, θα ακούσεις τα 
πάντα.. Κομμουνιστικό κόμμα, Αριστερό, Σοσιαλιστικό, Σοσιαλδημοκρατικό, Εργατικό και πάει 
λέγοντας.. Μήπως τελικά η ηγεσία, (με την εμπλοκή της βάσης) να ξεκαθαρίσει την κατεύθυνση που 
θα κινηθεί στο μέλλον; Μήπως να πρέπει να μπουν όλα κάτω σε μια ανοικτή συζήτηση με τον κόσμο; 
Θα επανέλθω επί του θέματος με ολοκληρωμένο ποστ. 

Panagiotis Charalampous Δυστυχώς το ΑΚΕΛ έχει απομακρυνθεί από την σύγχρονη αριστερή διανόηση 
και αυτό φαίνεται στην αδυναμία παραγωγής πολιτικής και προτάσεων. Αν ρωτήσεις τα στελέχη να 
σου ονοματίσουν έναν εν ζωή μαρξιστή φιλόσοφο, οι περισσότεροι δεν θα ξέρουν. Θα επανέλθουμε 
με πρόταση και για αυτό. 

Petros Attas Επιπλέον εν χρειάζεται ναν μαρξιστής. Υπάρχει τζι άλλη διανόηση εξίσου σημαντική. 

Panagiotis Charalampous Σαφώς. Αλλά αν μη τι άλλο ως στέλεχος μαρξιστικού κόμματος πρέπει 
τουλάχιστον να ξέρεις τι συμβαίνει στον χώρο σου. Για κάποιους όμως έχουν προτεραιότητα οι γάμοι. 

Panagiotis Charalampous Σαφώς. Αλλά αν μη τι άλλο ως στέλεχος μαρξιστικού κόμματος πρέπει 
τουλάχιστον να ξέρεις τι συμβαίνει στον χώρο σου. Για κάποιους όμως έχουν προτεραιότητα οι γάμοι. 

George Pittas Καλημέρα σε όλες και όλους και, καλή βδομάδα. Ευχαριστώ τον Panos Parras για την 
"πάσα". Νιώθω την ανάγκη να υπογραμμίσω, πως -κατά τη γνώμη μου- το "ιδεολογικό ζήτημα" που 
βάζω πρέπει να "μπολιαστεί" και μάλιστα έντονα, με προβληματισμούς σε βάθος για τη θέση και το 
ρόλο τη Αριστεράς, διεθνώς σε συνάρτηση με την ιστορική φάση που ζούμε (παντού). Αν το 
περιχαρακώσουμε το ζήτημα ασφυκτικά στην Κύπρο που είναι μία απομακρυσμένη περιφέρεια, 
μακράν των Μητροπόλεων τότε φοβάμαι θα πέσουμε σε μία ολισθηρή και αυτοαναφορική 
εσωστρέφεια, θα καταλήξουμε (για άλλη μία φορά) στο να κυνηγάμε την ουρά μας. Υπάρχει φίλες και 
φίλοι μία αλήθεια: Από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και εντεύθεν, και την πλήρη επικράτηση του 
Καπιταλισμού η Αριστερά σε όλο της το φάσμα έχει περιέλθει σε μία κατάσταση αμηχανίας και 
αδράνειας από την οποία, ακόμα, δεν έχει ξεφύγει. Παραμένει άπραγη, με μία δυσκολία ερμηνείας 
των όσων συμβαίνουν, αδυναμία που εξ ορισμού αναπαράγει πρακτικές και ρητορείες που αδυνατούν 
να συγκινήσουν τις νεώτερες γενιές. Να το πω κάπως χοντροκομμένα- δεν έχω χρόνο για 
λεπτοδουλεμένη ανάλυση. Απλά, είναι πράγματα που τα σκέπτομαι διαρκώς, με βασανίζουν 
κυριολεκτικά εδώ και χρόνια. Οι κανούργιες γενιές, αυτές που γεννήθηκαν μετά την πτώση του 
Υπαρκτού, μεγάλωσαν με την πλήρη "δαιμονοποίησή του". Ταυτόχρονα, μεγάλωσαν όταν ακόμα ο 
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ευρωπαϊκός καπιταλισμός παρείχε προσχήματα ευμάρειεας και ευκαιριών σε μεγάλα μέρη των 
κοινωνιών. Όταν τα προσχήματα εξέλειπαν και ξεκίνησε η επίθεση του Καθολικού Καπιταλισμού με 
"kick start" το 9/11 σε πρώτη φάση και την κρίση του 2008 σε δεύτερη, το σκηνικό που στήθηκε, είναι 
η πλήρης απαξίωση των πάντων (ο Σοσιαλισμός είχε "αποτύχει"- ο Καπιταλισμός μας εξαπάτησε) με 
αποτέλεσμα την ραγδαία από-πολιτικοποίηση και, την τόνωση του εθνικισμου με όλα τα παρεπόμενά 
του. Το σενάριο αυτό, σε συνδυασμό με τους πολέμους- την ισλαμική τρομοκρατία- την προσφυγική 
κρίση, ρίχνει το νερό της ακροδεξιάς και σπρώχνει άγρια τον κόσμο στον συντηρητισμό. Μέσα σε όλο 
αυτό, παράλληλα και ταυτόχρονα, έχουμε την ιλλιγγιώδη ανάπτυξη των τεχνολογιών που επιδρά στην 
οικονομία και τους τρόπους παραγωγής και εργασίας. Στη Βρετανία για παράδειγμα ετοιμάζουν τρένα 
και λεωφορεία χωρίς οδηγούς, Driverless οχήματα. Θυμίζει η φάση τους τεκτονικούς σεισμούς που 
επέφερε στις ΗΠΑ αρχικά και μετά παντού, η εγκατάσταση του σιδηροδρόμου και τη ακύρωση 
εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στις άμαξες με άλογα, τον τρόπο που λειτουργούσαν οι μεταφορές, 
τα ταχυδρομεία κλπ. Τα ίδια με το ατσάλι στις κατασκευές, τον ηλεκτρισμό όπως και με κάθε τι που 
προέκυψε με τη βιομηχανική επανάσταση. Μας αρέσει δεν μας αρέσει, ζούμε κάτι το ανάλογο και 
βέβαια, η απάντηση, δεν είναι η επιστροφή στη σπηλιά, ούτε η εμμονή στη βιομηχανία στο πρότυπο 
του περασμένου αιώνα. Έχω την αίσθηση πως σε αυτή την κοσμογονία ΔΕΝ έχουμε καταφέρει να 
βρούμε ισορροπία. Έχω την αίσθηση επίσης, πως ακόμα ένα μεγάλο μέρος της Αριστεράς 
αντιμετωπίζει με τεράστιο σκεπτικισμό τα ζητήματα της Κλιματικής Αλλαγής και του περιβάλλοντος με 
αποτέλεσμα να πρωταγωνιστούν σε αυτά τα επίπεδα κύκλοι που περισσότερο τα βλέπουν ως αφορμή 
για καπιταλιστική ανάπτυξη παρά για πραγματική βελτίωση των όρων της ανθρώπινης ζωής. Η 
Αριστερά οφείλει ξανά να προτείνει ένα καινούργιο, τολμηρό και ρηξικέλευθο όραμα ζωής για τον 
άνθρωπο στον πλανήτη του ένα νέο μοντέλο διοργάνωσης των κοινωνιών που να έχει αποβάλλει τον 
"βιομηχανικό ανταγωνισμό" να έχει εντάξει όλες τις νέες δυνατότητες, και να εστιάσει στον διεθνισμό 
της λαμβάνοντας υπόψη της όλες τις νέες παραμέτρους. Σταματώ εδώ για τώρα, γιατί ήδη έγραψα 
περισσότερα από όσα λογάριαζα αρχικά. 

Petros Attas Το ΑΚΕΛ πάσχει από ιδεολογικό αποπροσανατολισμό και ανασφάλεια και τελεί υπό 
σύγχυση για την ιδεολογική του ταυτότητα. Κι αυτό είναι πιστεύω επειδή δεν έχει καταφέρει να 
προτείνει μια εναλλακτική αριστερή αναπτυξιακή πρόταση. Έχει αρκεστεί στη διαχείριση του αστικού 
κράτους και στο "κάτσε να δούμε". Προτάσεις υπάρχουν πολλές φτάνει να ξεπεραστεί τουτη η 
ανασφάλεια τζιαι να τις προτάξουν τζιαι να τις υποστηρίξουν με αυτοπεποίθηση. 

Επίσης να θυμηθούμε την αστεία αντίδραση του ΑΚΕΛ μετά το κούρεμα με την πρόταση του 
Λαπαβίτσα για έξοδο από το ευρώ; Πραγματικά αστείο να παρουσιάζεις μια πρόχειρη πρόταση τζιαι 
να περιμένεις να σε υποστηρίξει ο κόσμος. Ε πώς δεν θα φανεί πιο αξιόπιστο το "εφαρμόζουμε το 
μνημόνιο"; 

George Pittas Στην πρώτη παράγραφό σου Πέτρο, θα συμφωνήσω απόλυτα με τη διαφορά πως θα 
κάνω αναγωγή σε τουλάχιστον Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο «αποπροσανατολισμός» δεν είναι Κυπριακό 
φαινόμενο, αυτό προσπάθησα να εντοπίσω στο σημείωμά μου πιο πάνω.  

Αναφορικά με τη δεύτερη παράγραφο- πρόταση Λαπαβίτσα. Η έξοδος από το Ευρώ- κατά τη γνώμη 
μου, είτε μιλάμε για την Κύπρο είτε για την Ελλάδα, για να σταθεί, προϋποθέτει ένα πλήρες και βαθιά 
μελετημένο πλάνο Σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της Κοινωνίας, με όρους 21ου αιώνα. Κι μόνο το 
αυτό το σημείο (όροι του 21ου αιώνα) δημιουργεί τεράστιο ζήτημα, καθώς ακόμα παραμένει 
«αχαρτογράφητα νερά» και μεγάλα κεφάλαια ακόμα ερμηνεύονται όπως έχω ήδη σημειώσει με όρους 
του 19ου αιώνα. Επίσης, και εδώ είναι το πιο σημαντικό, για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτεί την απόλυτη 
ομοθυμία του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας, σε ένα ποσοστό που να ξεπερνά το 70% για να μην 
οδηγηθεί μία χώρα σε εμφύλιες συγκρούσεις. 
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Petros Attas Προσωπικά όι μόνο έξοδο που το ευρώ θέλω αλλά ακόμα τζιαι διάλυση του 
νεοφιλελεύθερου τέρατος που λέγεται ΕΕ. Εν τούτοις ενε σοβαρό να παρουσιάζεται μια πρόχειρη 
μελέτη που ένα ζηλωτή την τελευταία στιγμή τζιαι να περιμένουμε να μας πάρουν στα σοβαρά. Αυτά. 

George Pittas Το τέρας (για μένα) δεν είναι η Ε.Ε. αλλά η τερατώδης νεοφιλελεύθερη μετάλλαξή της. 
Δεν αντιλέγω. Καραδοκεί ο διψασμένος για αίμα εθνικισμός. Βλέπουμε στη Γαλλία τι συμβαίνει. Και, 
κατά την εκτίμησή μου, ο τεράστιος κερδισμένος από όλα όσα συμβαίνουν θα είναι η κα Λεπέν και το 
κόμμα της. Οι καιροί απαιτούν σοφία και προσοχή και σίγουρα όχι στείρα συνθήματα που άθελά τους, 
τροφοδοτούν τις δεξαμενές της ακροδεξιάς. Η Ευρώπη ολοένα και περισσότερο θυμίζει την παρακμή 
της Ρώμης πριν την κατάρρευση. Ματσωμένοι συγκλητικοί οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών και του 
Στρασβούργου, αποστασιοποιημένοι από την καθημερινότητα. Αλλά, προσωπικά, επειδή δεν μου 
αρέσουν οι εύκολες κουβέντες, δεν είμαι σε θέση να πω πρόχειρα «να διαλυθεί!» καθώς γνωρίζω το 
αίμα που παραμονεύει πίσω από κάτι τέτοιο. 

Petros Attas Ναι σαφώς δεν εναντιώνομαι σε κάποιας μορφής ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά θέλω την 
βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης, ισότητας των λαών τζιαι όι στη βάση του συντονισμού 
οικονομικών συμφερόντων. 

Κοίτα πάρε για παράδειγμα τη συζήτηση για brexit στην Αγγλία. Ένα που τα κύρια επιχειρήματα για το 
NO εν ότι φοούνται τάχα την άνοδο των ακροδεξιών. Ε μα η άνοδος των ακροδεξιών είναι γεγονός τζιαι 
έγινε ενώ υπάρχει η ΕΕ τζιαι λόγω των πολιτικών της. 

Neophytos Neophytou Γεια χαρά και από μένα !!! Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία που θα πρέπει να 
βγει προς τα έξω και σε όσους δεν την παρακολουθούν διαδικτυακά.Ίσως μέσω του ΑΣΤΡΑ να ανοίξει 
ακόμα πιο πολύ η ήδη ανοιχτή και ουσιαστική συζήτηση που παρακολουθώ. Μια κουβέντα ακόμα από 
μένα χωρίς το ΑΚΕΛ το Κυπριακό δεν λύεται και να λυθεί χωρίς το ΑΚΕΛ δεν θα μπορεί η λύση να 
λειτουργήσει ...με άλυτο το Κυπριακό η Κύπρος δεν μπορεί να αντέξει για πολύ .Απλά μαθηματικά εάν 
θέλουμε να έχουμε προοπτική σε αυτό τον τόπο. Εγώ δεν έχω περάσει ποτέ από το ΑΚΕΛ αλλά δεν έχω 
λόγο να μην δεχτώ όλες τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του που 
εισηγούνται οι φίλοι της σελίδας το ερώτημα είναι πόσο έτοιμο είναι το ΑΚΕΛ να προχωρήσει σε 
αλλαγές ? . 

Νομίζω πως αρκετά ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο ποστ.. Νομίζω πως η δημιουργία του γκρουπ 
αυτού είναι άλλος και όχι να γράφουμε τι είπε ένας... Δόθηκε πολύ σημασία νομίζω. Αυτά smile 
emoticon:) 

Panos Parras Φυτο, κατάθεσε τις προτασεις σου.. Ειμαι σίγουρος εχει κ εσυ πολλα να πεις.. Μονο ετσι 
θα γυρίσουμε σελιδα.. Προτασεις και συζήτηση.. 

Fytos Pafitis Πρώτα εκεί που πρέπει:)... Απλά είναι κουραστικό να δίνουμε σημασία 

Χχχ Επειδη εβαρεθήκα να διεβάζω ξανα και ξανα τα ίδια Ο Χρίστος εν ΓΓ της ΕΔΟΝ εκλέγηκε απο τους 
εκαντοντάδες εκλεγεγμένους αντιπροσώπους των χιλιαδώβ ΕΔΟΝιτων γιατι το άξιζει τζαι μια χαρα τα 
είπε , οτι θέλετε δκιεβάζεται . Εν σας ειπεν ουτε να μεν κρινεται ουτε να μεν μιλάτε . Λαλώ σας εγω 
για καλμάρεται λιον τζαι ασκήστε κριτική σε κόσμια πλαίσια χωρις αφορισμους τζαι προσωπικές 
επιθέσεις , τζαι μακάρι όυλλοι να είμασταν τοσο συνειδειτοποιημένοι τζαι σε τόσους αγώνες όσους ο 
Χρίστος 

Costas Kyriakides Φίλε προσωπικά δεν εδιάβασα το σχόλια του Χρίστου στην ομάδα αυτή... Αλλά στο 
παρελθόν έτυχε που είδα post του στο λογαριασμό του που λογοκρίθηκε πολλύ και αναγκάστηκε να 
το σβήσει! ΚΑι στην συνέχεια έγραψε κάτι άλλο για το σχετικό post... Άρα έννε μόνο μια φορά που 

https://www.facebook.com/nneophytou?fref=ufi
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συνέβηκε. Τωρά αν αξίζει ή όι εν ο καθένας έχει την άποψη του και που τη στιγμή που τον εκλέξαν 
εκατοντάδες Εδονίτες δικαιοματηκά εν τζιαμέ. Εν σημαίνει ότι δεν κάμνει λάθη! 

A.4 ΠΡΟΤΑΣΗ  (Lukas Perikleous) 

Κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα στελέχη του ΑΚΕΛ που συμμετέχουν στο γκρουπ είναι ότι 
κάποιοι από εμάς που είμαστε εδώ ήρθαμε και για να ακούσουμε και όχι μόνο να πούμε απόψεις τις 
οποίες θα ακούσει το κόμμα και ίσως λάβει υπόψη. Εγώ για παράδειγμα είμαι αριστερός αλλά δεν 
είμαι ούτε μέλος ούτε φίλος του ΑΚΕΛ. Είμαι εδώ όχι μόνο για να πω την άποψη μου αλλά και για να 
ακούσω τη συζήτηση και να αποφασίσω αν αξίζει τον κόπο να ελπίζω ότι το ΑΚΕΛ θα γίνει κάποτε ένα 
κόμμα που θα εκφράζει πολλούς από εμάς που αποτελούμε την ανέντακτη αριστερά στην Κύπρο. Το 
ίδιο ισχύει και για την πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ με τη διαδικτυακή υποβολή εισηγήσεων. 

A.4.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Panos Parras Η ουσίας της πρωτοβουλίας σε δεκα γραμμές..#AKEListen ?? 

Theano Kalavana Νομιζω πολλοι αριστεροι ειναι χωρις στεγη... 

Neoclis Neocleous Ε άμα υπολογίσεις το -40,000... 

Neoclis Neocleous Τζιαι την αποχή... 

Yiannis Christou Gt theoris einai xorisstegi apla roto. Ke ti itanauto pou tous anagkase na girisoun tin 

plati i na to po kalitera na timorisoun. To AKEL? 

Theano Kalavana Yiannis Christou ειναι πολλοι που ειναι χωρις στεγη απο το 2004 οχι για να 

τιμωρησουν το Ακελ αλλα γιατι το Ακελ δεν ειναι οπως την αριστερα που θα ηθελαν. 

Yiannis Christou Ne ok eno iparxi mia sira gegonoton. Pou se kanoun na apomakrithis apo kati sosta. 

Den einai ena memonomeno peristatiko auto enoo 

Petros Attas Τούτον το πικκάρισμα του 2004 είναι πραγματικά απερίγραπτο. Έσιει που επροτιμήσαν 

να ψηφίζουν συναγερμό μόνο τζιαι μόνο του 2004. Έσιει 12 χρόνια. Ούτε κρητική βεντέττα να ήταν. 

Τζι επιτέλους τούτον αποφάσισεν ο κόσμος το 2004. Εν νάκκον υποτιμητικό για τον κόσμο να ρίχνουμε 

την ευθύνη στο ΑΚΕΛ θεωρώντας ότι θα ακολουθούσαν το βοσκό. Εγώ λέω ότι ακριβώς το αντίθετο 

έγινε. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε τον κόσμο. 

Andreas Beeris Το 2004 είναι το τελευταίο που αφήνει "άστεγους" αριστερούς σήμερα. Μεν κολλούμε 

τζαμέ. Νομίζω ότι τζαι το κόμμα εξεπέρασε το 2004, αλλά το προσπέρασαν άλλα ορόσημα.., 

Theano Kalavana Petros Attas θεωρω το δημοψηφισμα αφορμη αλλα οι ουσιαστικοι λογοι που οι 

αριστεροι παρεμειναν αστεγοι ειναι πολλοι και διαφορετικοι. Π.χ. οι συμμαχιες του Ακελ με κομματα 

που υποστηριζουν εκ διαμετρου αντιθετη πολιτικη απο το ιδιο στο Κυπριακο στην οικονομια με μονο 

στοχο την συγκυβερνηση ή διακυβερνηση. Παρε αν θες και τωρα την εκλογη προεδρου της 

Βουλης...που χανεται το δασος για το δεντρο. Θεωρω οτι το Ακελ ειχε παντοτε τη δυσκολια να εστιασει 

στο δασος αν και αυτο ιδεολογικα το ενοιαζε...χανοταν στα κλαδια ενος δεντρου και μαλιστα του δικου 

του δεντρου οχι καποιου αλλου... 

Panos Parras Petros Attas εσυ που κατακρίνεις διαφορα, θεωρείς σωστό να πουλήσει το ακελ εν μια 

νυκτι την ρητορική κ πολιτική μιας ζωής για να ακολουθήσει τον κοσμο;;; Εν σοβαρή πολιτική τουτη;; 

Σορρυ εν ειχα σκοπό να πιάσω το Αναν τωρα, αλλα ναι το 2004 θα μας στοιχειώνει για πολυ ακομα.. 

https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=nf
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreasbeeris?fref=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
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Εδω κρίνουμε το ακελ που δεν πορεύεται εν πολλοίς με βαση της πολιτικές του διακηρύξεις και θα του 

αναγνωρίζω οτι καλώς ακολούθησε τον κοσμο που ήθελε ενα όχι χωρις να ξέρει το γιατι;;!! Αυτη ειναι 

η αποψη μου 

Yiannis Christou Pragmatika den pira apantisi pou na me oikanopii. Nai to sxedio tou 2004 einai ena 

stigma . Lathoi ginonte ke megala to thema einai na min xana ginoun. As poume oti to Akel sfirizei 

adiafora stin proothisi ke emonoi diaforon kiklon endinamoeis ton akreon stixion tis dexias enen 

provlima? To oti ta xenodoxia en gemata touristes eno I ipalli pernpun psoromerokamata ke ta 

ergasiaka tous dikeomata einai stis orexis tou idioktiti enen provlima. To oti aspazetai akomi to kinoniko 

dialogo dl ( ta provata na sizitoun me to liko pos tha ta fai) to oti prrepi amesa na klimakosi ergatikes 

apergies gia na apoktisoun ta dikeomata tous oi ergazomenoi pou exasa den prepi na mpi mprosta to 

oti prepi emprakta mesa stous xorous ergasias akoma ke sta panepistimia na kaliergite koultoura 

silogikon simvaseon sta metra ton ergazomenon ke oxi atomika simvolea enen kati to kallon to oti prepi 

na katargithi I anad gt prosferi ftino ergatiko dinamiko stous kefaleokrates en psema mporo na grafo 

mia ora touton eperimenan apo kapion pou thelki to kallo tou 

Petros Attas Panos Parras Κατ' αρχάς τι σημαίνει "εσυ που κατακρίνεις διαφορα"; Ότι τάχα είμαι κριτής 

των πάντων; Ενόμιζα ότι το γκρουπ είναι για προτάσεις τζιαι κριτική. Ε η κριτική γίνεται πάνω σε τζιείνα 

που νομίζουμεν ότι θέλουν βελτίωση. Εν λογικό να φαίνουνται τζιείνα. Πολλά υποτιμητικό τζιαι άκυρο 

σχόλιο. Τζι αρέσκει μου που είσαστεν ούλλοι με τα ποπ-κορν τζιαι παρακολουθείτε αλλά μόλις 

αναφέρτηκεν το κυπριακόν επεταχτήκετε που τους καναπέδες σας να ειρωνευτείτε. Εξεμάνην που λέει 

τζι ο Πρόεδρας ο Λεβέντης. 

Επίσης δεν είπα ότι ΚΑΛΩΣ ακολούθησε τον κόσμο. Ε'ιπα ότι έτσι υποθέτω ότι ήταν η αιτιακή σχέση. 

Νομίζω υπάρχει γενικότερο θέμα κατανόησης κειμένου δαμέσα. Και ΔΕΝ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΙΠΟΤΕ. Πήρε μια 

απόφαση βάσει των δεδομένων της εποχής, εκτός αν θεωρείς ότι όσοι εψηφίσαν ΟΧΙ επουλήσαν την 

Κύπρο. Λίη σοβαρότητα νομίζω. 

 

Θεωρώ ότι η εμμονή με το κυπριακό σαννα τζιαι μόνο βάσει κυπριακού ψηφίζουμε, είναι επιεικώς 

μωρίσιμη. Γινάτι. Πόσω μάλλον για όσους εμετακινηθήκαν είτε προς το συναγερμό ή προς άλλες 

ομάδες τζιαι αστεία κόμματα τύπου ΕΔΗ, στηρίζουν οριζόντιες ψηφοφορίες, Ξένιες, Στυλιανίδηες 

κλπ. Προσωπικά όσο με ενοχλούν οι απορριπτικοί άλλο τόσο με ενοχλούν τζι οι Ταλιμπάν του 

κυπριακού που εν τους απασχολεί τίποτε άλλο.  

 

Επίσης η κριτική προς το ΑΚΕΛ επδ δήθεν συνεργάστηκε με το ΔΗΚΟ τζιαι τον Τάσσο εν πάλε άδικη. 

Όλοι όσοι κυβέρνησαν είχαν συνεργασίες. Καλώς ή κακώς ήταν πολιτική του ΑΚΕΛ για να έχει 

ευρύτερη αποδοχή τζιαι να εκφράζει μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας. Δλδ οκ να τα λέμε του ΑΚΕΛ 

αλλά να είμαστε τζιαι νάκκο δίκαιοι. και δεν ήταν το ίδιο το σκηνικό τότε όπως είναι σήμερα. Δεν 

υπήρχε ακόμα δημοψήφισμα, οι αντιομοσπονδιακοί ήταν κάτι περιθωριοποιημένες φοιτητικές 

ομάδες τζι οι Νέοι Ορίζοντες. Όλοι αποδέχονταν την ομοσπονδία. 

 

Theano Kalavana αν είναι δυνατό πραγματικά να καταλογίζεις ευθύνες του ΑΚΕΛ για την εκλογή του 

Προέδρου της Βουλής. Δλδ πόσην υποκρισία πλέον; Που τη μιαν κατηγορούμε τα κόμματα τζιαι τους 

πολιτικούς ότι κάμνουν συναλλαγές, μοιράζουνται θέσεις κλπ τζιαι που την άλλην άμαν παραμένουν 

σταθεροί σε αρχές πάλε χώννουμεν τους; Δηλαδή εν ηβρέθεται η ίσια μας. Το ΑΚΕΛ απόρριψε τη 

συνδιαλλαγή με το Συναγερμό για πουμισάρικη προεδρία. Αν το δέχετουν πάλε θα είσασταν οι 

πρώτοι που θα το ειρωνευόσασταν, πάλε θα φωνάζατε. Πρόταση για Αδάμου δεν υπήρξε ποτέ, εκτός 

https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?hc_location=ufi
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από κάποιους βαλτούς για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του Συναγερμού τζιαι να του δώσουν 

άλλοθι που επέβαλε το Συλλούρη. Ακόμα και να υπήρχε, ποιο σοβαρό κόμμα αναιρεί την απόφαση 

του, βάλλει κατά μέρος το ΓΓ του τζιαι πάει με έναν ουδέτερο βουλευτή; Μα είμαστε σοβαροί τωρά; 

Μα επιβάλλει ο Συναγερμός το Συλλούρη με άμεση παρέμβαση του Αναστασιάδη τζιαι φταίει το 

ΑΚΕΛ τζι ο Χριστόφιας; Τζιαι μιλάς μου για δέντρα τζιαι δάση; 

Panos Parras Αγαπητέ Γιάννη κανείς δεν ιεράρχησε τα παράπονα με το ΑΚΕΛ και έβαλε το 2004 πρώτο. 

Αναφέρθηκε ως παραδειγμα απ ότι αντιλαμβάνομαι. Ολα όσα αναφέρεις αποτελούν λόγους που και 

η ίδια η κοινωνία απομακρύνθηκε από το κόμμα.. ή το κόμμα από αυτήν.. 

Theano Kalavana Εγω δεν καταλογισα ευθυνες Petros Attas εγω αυτο που εγραψα ειναι οτι η ουσια 

της Αριστερας ειναι ανυπαρκτη αυτη τη στιγμη. Και εφερα ως παραδειγμα διαφορα μικρα μικρα εχει 

και αλλα πολλα. Προσεξε δεν κατηγορω και δεν λεω οτι τα υπολοιπα κομματα ειναι καλυτερα. Εκεινο 

που παρατηρω ειναι οτι την αριστερα οπως εγω την κατανοω και θα την ηθελα στην Κυπρο δεν 

υπαρχει 

Panos Parras Petros Attas απολογούμαι για το σχόλιο. ΔΕΝ ήταν πρόθεση μου να φανεί ειρωνικό. 

Τουναντίον, εσύ που κατακρίνεις διάφορα με τα οποία συμφωνώ ή προβληματίζομαι είναι το σχόλιο. 

Το εννοώ ότι αυτό ηταν το νόημα. Τωρα στην ουσία. Καμία εμμονή με το κυπριακό. Ηταν 

προτεραιότητα της πολιτικής του κόμματος για χρόνια και δυστυχως εκεινη την περίοδο μαλλον 

ακολούθησε την αιτιακή σχέση που περιγράφεις, κάτι που για μένα ήταν απαράδεκτο. Αυτή είναι η 

προσωπική μου άποψη 

Petros Attas Ναι απλά δεν είπα αν ήταν σωστό ή λάθος. Τότε προσωπικά είχα αποφασίσει να ψηφίσω 

Όχι, ό,τι και να πρότεινε το ΑΚΕΛ. Απλά μου έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό λέω ότι εν 

υποττιμητικό για τον κόσμο να θεωρούμε ότι ακολούθησεν άβουλα την επιλογή του ΑΚΕΛ. Ο κόσμος 

είχε ήδη αποφασίσει. Περιττό να αναφέρω ότι άλλαζα 3 φορές την ημέρα άποψη τότε τζιαι τελικά 

αποφάσισα όχι μετά το τελικό σχέδιο. 

Yiannis Christou Fille m Panos Parras auto to groop theoro oti dimiourgithike gia na dosi eidees na to 

po me vasi ta pisteuo ke tin ideologia tou AKEL sosta? E den mporoume re fille na leme den psifizo akel 

giati to 1821 den simetixe stin epanastasi. Ego akel psifizo apla theoro oti prepi na vazoume ta pragmata 

kato me ti soati sira ke na poume 5 pramata pou ginonta ke eimastoun afto pou thelame ke 5 pramata 

pounpote den ipa gt den ta skeftikame ke an einai orea as ta iothetisi to akel 

Panos Parras βεβαίως δημιουργήθηκεε για να κατατεθουν απόψεις κ προτάσεις. Τόσο για το ΑΚΕΛ όσο 

και για την πολιτική του. Για να γίνει αυτό σημαίνει είμαστε κ ανοικτοί στην όποια κριτική φίλε μου. 

Επομένως αν μεγαλη μερίδα έχει την άποψή της για το 2004 ναι οφείλει να την καταθέσει, δεν θα τη 

λογοκρίνουμε. Το παραδειγμα του 21 δεν μπορεί να συγκριθεί με 2004 του οποίου τις συνέπειες 

ακόμα βιώνουμε 

Lukas Perikleous Να σου πω εγώ Γιάννη γιατί το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να στεγάσει πολλούς από εμάς. Ο 

βασικός λόγος είναι ότι παραμένει κολλημένο στο παρελθόν και σε πρακτικές που θυμίζουν άλλες 

εποχές. Όπως είναι για παράδειγμα η περιβόητη καθοδηγούμενη ψήφό για την εκλογή της ΚΕ. Όπως 

είναι το κόλλημα ότι συνεργάζομαι με όλους (όπως δήλωσε ο ΓΓ) εκτός από ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ. 

Συνεργάζομαι δηλαδή με την Αλληλεγγύη που θα αυτοπυρποληθεί για την Ένωση. Όπως είναι η 

πεποίθηση της ηγεσία ότι ό,τι πελλάρα πετάξει ο κόσμος θα την καταπιεί (π.χ. η δήλωση και πάλι του 

ΓΓ ότι η Συμμαχία Πολιτών κινείται στο χώρο της κεντροαριστεράς). Αυτά τα παραδείγματα δεν είναι 

λεπτομέρειες αλλά ενδείξεις μιας πολύ σοβαρής παθογένειας της ηγεσίας του ΑΚΕΛ η οποία 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
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παραμένει καθηλωμένη σε μια αντίληψη του κόσμου της αριστεράς ως μιας άβουλης αμόρφωτης 

μάζας που χρειάζεται καθοδήγηση και μπορούμε να την μανιπουλάρουμε όπως θέλουμε. 

Neoclis Neocleous Pin this post to the top! 

Melina Lim Πολύ σωστά, μόνο που εδώ δίνεται η ευκαιρία σε όλους να διαβάσουν την 

ανατροφοδότηση από τον κάθε ενδιαφερόμενο και να ανταλλάξουν απόψεις. Δεν είναι μια 

μονόπλευρη διαδικασία χωρίς να εννοώ ότι και η πρωτοβουλία δεν είναι σωστή. Απλά η προσέγγιση 

είναι διαφορετική. 

Giwrgos Ktistis Εδω ειναι μια καλή σηζητηση ! Άστεγοι αριστεροί παντού !!! 

Giwrgos Ktistis Όλοι οι άστεγοι οργανωμένοι στους δρόμους στην δράση στην σηζητηση κοντά στον 

κοσμο ! Μόνο μια πλατφορμα μας χριαζεται και παμε ! Μόνο έτσι θα βοηθεισουμε το Κόμμα να βρει 

τον δρόμο του ,να μπει μπροστά ! 

Makis Kazakeos Λίγα πράγματα κι απο μένα προς αποκατάσταση (ασφαλώς οπως εγώ την εννοώ και 
δεν διεκδικώ το αλάθητο του πάπα ούτε του αττα) κάποιων λεγομένων εδώ. Το ΑΚΕΛ δεν έχει 
έτοιμες συνταγές για όλα τα γούστα ή όλες τις ...ανάγκες !!! Το κόμμα παίρνει τις αποφάσεις του 
βασισμένο πάντα σε Ιδεολογία και αρχές, παγκόσμιες και τοπικές συνθήκες ή και συγκυρίες, 
ισορροπίες, εν δυνάμει συμβιβασμούς π.χ. λόγω συνταγματος και ασφαλώς και ενίοτε θα παίξουν 
και τα διάφορα καλώς νοούμενα συμφέροντα. (δεν θυμάμαι απόφαση ή ενέργεια του ΑΚΕΛ που 
έβαζε πάνω από τα προαναφερόμενα κάτι άλλο). Και γω το 2004 ψήφισα ΝΑΙ. Για τους "δικούς" μου 
λόγους και κριτήριο. Μάλιστα τότε αποχώρισα και από όλα τα σώματα και παρέμεινα απλό μέλος όχι 
ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΑ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΑ προς το κόμμα αλλά προς τον ΕΑΥΤΟ μου γιάτι παραβίασα συλλογική 
απόφαση του. Ψήφισα ΝΑΙ βρίκοντας βέβαια και δικαιολογημένες τις φοβίες των σωμάτων και του 
κόσμου για το θέμα των εγγυησεων κλπ. Παράμεινα όμως να είμαι στο κόμμα στην δράση του, 
αναλαμβάνοντας καθηκοντα πρωτοβουλίες κλπ. Γιατί τα λέω αυτά;;; Ασφαλώς όχι για να μου πουν 
όπως πριν μέρες κάποιοι οτι περιαυτολογώ αλλά γιατί πιστεύω στην ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΛΗ, έχω 
ΠΙΣΤΗ στην ιστορία κα την ιδεολογία αυτού του κόμματος, είναι η ΣΤΕΓΗ που μπορει να βρει ο ΚΑΘΕ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ. Γιατί;;; Απλούστατα όσοι δεν υπήρξαν μέσα στο κόμμα δεν γνωρίζουν φυσιολογικά ότι το 
ΑΚΕΛ δέχεται όλες τις απόψεις, στα συνέδρια και στα σώματα γίνονται ψηφοφορίες που ανατρέπουν 
ακόμη και προτάσεις της ηγεσίας κλπ. Βεβαίως και πολλές φορές μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας 
της "επιβολής" από κάποιους αλλά όταν αυτοί που θέλουν να πουν κάτι διαφορετικό είναι ΕΚΕΙ 
αποκτούν δύναμη, πλειοψηφία, λόγο.  
Το αστέγαστοι αριστεροί στην Κύπρο δεν το κατάλαβα ποτέ. Εκτός αν διαφωνούν στα πάντα με το 
ΑΚΕΛ οπόταν για μένα ίσως να προσδιορίσουν το τι εννοούν αριστεροί με την έννοια ότι προτιμούν 
την ...απουσία από την συμμετοχή, την πάλη και τον αγώνα και μέσα στο κόμμα για διόρθωση 
καταστάσεων, για άλλες πολιτικές και αποφάσεις. Για μένα δεν λογάται αριστερός χωρίς συμμετοχή 
στην ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΛΗ. Αυτό είναι που ορίζει πολλές από τις αντιλήψεις των αριστερών. Το 
"εργαλείο" ( 
ΑΚΕΛ και λαικό κίνημα) υπάρχει. Στα χέρια όλων εμάς είναι πως ...δουλεύει και πως χρησιμποιείται 
!!!!! Κάποτε κάποιος σύντροφος παλιός μου είπε ....ε αν φύγουμε ο καθένας με το παράπονο του τότε 
παραδίδουμε το κόμμα σ' αυτούς που δεν έχουν παράπονο δηλαδή που δεν έχουν άποψη !!!!!!! 
  

Lukas Perikleous Makis για να θεωρείς ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανέντακτη αριστερά στην Κύπρο θα 

πρέπει να πιστεύεις είτε ότι στο ΑΚΕΛ υπάρχει μια τεράστια ποικιλία προσεγγίσεων που μπορεί να 

εκφράσει ταυτόχρονα κομμουνιστές, σοσιαλδημοκρατες, δημοκρατικούς σοσιαλιστές, 

οικοσοσιαλιστες κ.α. είτε ότι απλά δεν υπάρχει αυτή η ποικιλία στην αριστερά και άρα η ιδεολογία 

περιορίζεται σε αυτό που εκφράζει το ΑΚΕΛ. Θα πρέπει επίσης να λάβεις υπόψη ότι η σχέση με το 

https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/gktistis?fref=ufi
https://www.facebook.com/gktistis?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
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ΑΚΕΛ (αλλά και με οποιδήποτε άλλο κόμμα) είναι δύο ειδών. Από τη μια έχουμε τα μέλη του κόμματος, 

αυτά που θα δουλέψουν για το κόμμα και σε μικρό ή μεγάλο βαθμό έχουν την υποχρέωση να 

ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεςι εφόσον παραμένουν μέλη. Υπάρχουμε όμως και εμείς οι 

υπόλοιποι που μάλλον δεν θα ενταχθούμε ποτέ στο ΑΚΕΛ αλλά αν θέλει το κόμμα να έχει ισχυρή 

παρουσία στην εξουσία θα πρέπει κάθε φορά να πείθει ότι αξίζει τον κόπο να το στηρίξουμε. Για να 

πετύχει το δεύτερο θα πρέπει να κάνει ανοίγματα στην κοινωνία και να δώσει έμφαση σε διεκδικήσεις 

της ευρύτερης αριστεράς. Για παράδειγμα είτε θέλουμε να το δεχτούμε είτε όχι το Σύμφωνο 

Συμβίωσης που είναι ένα βήμα προς την απόδοση ίσων δικαιωμάτων σε ομόφυλα ζευγάρια έχει 

ψηφιστεί με κυβέρνηση το ΔΗΣΥ. Θα έπρεπε να ήταν βασική διεκδίκηση του ΑΚΕΛ από τον καιρό της 

συμμετεχής του στη κυβέρνηση Τάσσου και να κατατεθεί προς ψήφιστει επί διακυβέρνησης ΑΚΕΛ. 

Makis Kazakeos Αγαπητέ Lukas Perikleous όσοι δεν έχουν ζήσει τις "διαδικασίες" και την "κομματική 

ζωή" του ΑΚΕΛ σαφώς και τους καταλαβαίνω να έχουν αντιλήψεις περι "αυστηρής μονολιθηκότητας" 

στο κόμμα ή επιβολής της ηγεσίας κλπ. Σαφέστατα και δεν είναι έτσι εκτός σίγουρα εξαιρέσεις που 

ανάφετα και πιο πάνω που αντικειμενικά επιδρά και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ναι στο ΑΚΕΛ είμαστε 

πολλοί που έχουμε ακόμη και τεράστιες διαφορές μεταξύ μας σε πολλά ζητήματα και προσεγγίσεις. 

Αυτό όμως που αντιλαμβανόμαστε είναι την δύναμη της οργάνωσης και της ενότητας μας. Και για 

αυτό συνυπάρχουμε χωρίς βέβαιαι τις "βλακίες" κατ' εμένα που εισηγούνται πολλοί κατα καιρούς για 

πλατφόρμες και θεσμοθετημένες "αντιπολιτεύσεις" κλπ εντός του κόμματος. Δηλαδή νομιμοποίηση 

φραξιών κλπ. Αυτά είναι που θα το ...κλείσουν το κόμμα. Αγαπητέ φίλε σε πολλές συνεδρίες, 

συνελεύσεις κλπ γίνονται ομηρικές μάχες για θέσεις, προτάσεις και εισηγήσεις ακόμη και στα πλεον 

σοβαρά θέματα. Όσοι όμως αντιλαμβάνονται την έννοια του όταν ληφθεί απόφαση όλοι είμαστε 

στρατιώτες της, είμαστε εκεί. Όσοι θεωρούν δεν μπορούν να είναι φεύγουν και είναι δικαίωμα τους.  

Ασφαλώς και αν δεν θέλεις να γίνεις μέλος του ΑΚΕΛ αλλά θελεις να το στηρίξεις σε κάποια εκλογή ή 

απόφαση του κλπ ναι θα πρέπει το ΑΚΕΛ να σε πείσει και δεν διαφωνώ ποσώς σ' αυτό. Δεν θα μπω 

στην διαδικασία να απαντήσω πότε έπρεπε το ΑΚΕΛ να βάλει την τάδε πρόταση ή διεκδίκηση κλπ γιατί 

μπορεί και να συμφωνούμε και να διαφωνούμε. Η ουσία είναι ότι όλοι δεχόμαστε αδυναμίες και λάθη 

και στο χέρι μας είναι να τα διορθώσουμε. Πως θα γίνει αυτό;;; Όχι απλά με την "έκθεση ιδεών" σε ένα 

ποστ ή άρθρο, σε μια συνέλευση ή συνάντηση, τελοσπάντων οτιδήποτε αλλά με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ μέσα στο κίνημα. Γιατί απλά το να εκθέσεις μια άποψη δεν μετρά όσο το 

να είσαι εκεί να την παλέψεις με τις διαδικασίες και με δεκάδες τροπους δουλειάς και δράσης. 

Lukas Perikleous Makis Kazakeos έχεις δίκιο ότι κανένας/καμια δεν μπορεί να κάνει πολιτική και να 

διεκδικεί με το keyboard χωρίς συμμετοχή στους αγώνες. Σε έχω διαβάσει να το επαναλαμβάνεις σε 

διάφορα ποστ και καλά κάνεις να έχεις την απαίτηση από όσους ασκούν κριτική να έχουν ουσιαστική 

συμμετοχή. Θα ήθελα όμως κι εγώ να αντιστρέψω αυτή την κριτική και να την απευθύνω, όχι φυσικά 

προς εσένα, αλλά στο ΑΚΕΛ και να πω ότι θα πρέπει και το ίδιο το ΑΚΕΛ να διεκδικεί ουσιαστικά και 

όχι να καταφευγεί απλά σε ανακοινώσεις και αντιπολίτευση. Ένα κλασσικό παράδειγμα είναι το θέμα 

της διδασκαλίας της Ιστορίας. Πρόσφατα το ΑΚΕΛ αντέδρασε έντονα στο θέμα των παγκύπριων 

εξετάσεων το οποίο ουσιαστικά τσουβάλιαζε μαζί τον κομμουνισμό με τον φασισμό και ναζισμό. Στην 

πραγματικότητα η προτεινομενη απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα προερχόταν από το σχολικό 

εγχειρίδιο Ιστορίας το οποίο διδασκόταν στα σχολεία και όταν είχαμε κυβέρνηση του ΑΚΕΛ. Μια 

κυβέρνηση η οποία όταν ήταν στην εξουσία δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό για να φέρεις αλλαγές στη 

διδασκαλία της Ιστορίας. Όταν ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας συγγραφής νέων αναλυτικών 

και ζητήθηκε από εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στη διαδικασία κάποιοι από εμάς τρέξαμε να 

προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Ξοδέψαμε πολύ χρόνο για να ετοιμάσουμε προτάσεις, όπως μας είχε 

ζητηθεί, οι οποίες να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και οι οποίες στόχευαν στο να ξεκολλήσουμε 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
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επιτέλους απο την εθνοκεντρική αφήγηση και την παραδοσιακή παπαγαλία που είχαμε στη 

διδασκαλία της Ιστορίας ανέκαθεν. Τι έκανε η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ για να μας στηρίξει σε μια 

προσπάθεια που η ίδια μας ζήτησε να συμμετέχουμε; Διόρισε μια επιτροπή ακαδημαϊκών με 3 

εθνικόφρονες ιστορικούς (δίνοντας τους μάλιστα και την προεδρία της επιτροπής) 1 αριστερό ιστορικό 

και 1 επίσης αριστερό τουρκολόγο. Στο σύνολο των 5 ακαδημαΐκών μόνο οι 2 ήταν Κύπριοι. Το δε 

αναλυτικό για τη διδασκαλία της Ιστορίας που προέκυψε στο τέλος ήταν δουλειά των 3 εθνοκεντρικών 

Ιστορικών αφού οι δύο αριστεροί αποχώρησαν. Οι προτάσεις που ετοιμάσαμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, 

αν και όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι ιθύνοντες της μεταρρύθμισης ήταν εξαιρετικές, δεν λήφθησαν 

καθόλου υπόψην. Την ίδια τύχη είχε και η πρόταση των δύο αριστερών ακαδημαϊκών. Δεν είδε ποτέ 

το φως του ήλιου. Οι μόνοι που συγκρουστήκαν και διαφωνήσαν με τους εθνικόφρονες ιστορικούς 

που διόρισε το ΑΚΕΛ για την μεταρρύθμιση της Ιστορίας ήμασταν εμείς οι εκπαιδευτικοί στις 

συναντήσεις μαζί τους. Η αριστερή κυβέρνηση μας ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ. 

Makis Kazakeos Χωρίς να ξέρω τα γεγονότα αυτά και έχοντας σου πλήρη εμπιστοσύνη σ' αυτά που λες 

εγώ πάλι θα πω το ....δοξάρι μου (έτσι το λαλούν οι παπάδες;;; χαχαχαχα). Απο μέσα διορθώνουμε 

λάθη και πολιτικές ακόμη και με εσσωτερικές μάχες και αγώνες. Πιστεύω ΑΠΟΛΥΤΑ στην Οργανωμένη 

Πάλη. 

Lukas Perikleous Εμπιστοσύνη να μην έχει σε κάνενα φίλε! Το γκρουπ όμως είναι ανοικτό και εδώ στο 

γκρουπ συμμετέχουν και στελέχη του ΑΚΕΛ που μπορούν να με διαψεύσουν αν αυτά που λέω δεν 

ισχύουν! Τωρά για το δοξάρι εν είμαι σίουρος αν τον λεν έτσι :p όμως καταλαβαίνω τι εννοείς και 

συμφωνώ να μιλάμε για τα μέλη το κόμματος. Δουλειά στο χέρι σας δηλαδή! Εμείς θα είμαστε εδώ να 

αγωνιστούμε μαζί για όσα συμφωνούμε μαζί σας. Πρέπει όμως και το κόμμα να μην κρύβεται όταν 

πρέπει να δώσει κάποιες μάχες. 

Makis Kazakeos Θα το προεκτείνω κάπως. Δουλειά στο χέρι ΜΑΣ φίλε και να το επεξηγήσω κάπως 

περισσότερο. Νομίζω εν που τα πιο βασικά ζητήματα που εγείρονται και στο γκρουπ. Θα το πω πολλά 

.....χωριάτικα χωρίς φιλοσοφίες κλπ. Βλέπω πολλοί λένε "ανέντακτοι" ή απλα ψήφοφόροι ή 

υπστηρικτές κατα καιρούς κλπ κλπ. Ε νομίζω όμως ότι πολλοί εν "δικαιολογίες που γυρέφκουν". 

Κάποιοι ήταν μέσα και είτε για πολιτικές διαφορές είτε για προσωπικές εκοπήκαν του βούρου και 

ασκουν εκ του μακρόθεν κριτική. Κάποιοι δεν ήταν ποτέ και δεν ξέρουν πως λειτουργούν τα πράγματα 

αλλά δεν θέλουν να εμπλακούν. Κάποιοι, οι πιο πολλοί λένε ότι δεν τους πρεσβεύει το ΑΚΕΛ για 

πολλούς λόγους. Εγώ τους "προκαλώ" εδώ και χρόνια. Ε κάνετε κάτι άλλο ρε παιδιά... κάνετε ένα 

κόμμα καλό ...είτε κομουνιστικό που λέτε είτε κεντροαριστερό κάποιοι άλλοι ... όμως ο ...καναπές 

καναπές !!!! Τίποτε δεν κάνει κανένας αφού έχει τόσα παράποντα από το ΑΚΕΛ. Όμως έτσι στερούν 

από την αριστερά (αυτή τη όποια αριστερά δέχεται ο καθείς ότι είναι το ΑΚΕΛ) από δυνατά μυαλά, 

ιδέες, δράση, συμμετοχή κλπ κλπ κλπ. ΈΧουν παράπονο λένε ότι οι έμμισθοι είναι ανεπαρκείς ή άλλα 

στελέχη. Αν το δεκτώ αυτό εγώ θα επιρρήψω ευθύνη σ' όσους όχι απλά έφυγαν από μόνοι τους αλλά 

και "διώκτηκαν" απο συμπεριφορές και νοοτροπίες σαν αδύναμοι και αδύνατοι να αντεπεξέλθουν στις 

πιέσεις της κοινωνίας και της δράσης. Με λίγα λόγια οτι απαιτούν κάποιοι από τους "κομματικούς" 

απαιτούμε κι εμείς από τους υπόλοιπους. Και εν πάσει περιπτώσει νομίζω ότι οι συνθήκες ειναι 

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ για όλους μας για συμμετοχή, για δράση και όχι απλά για ...αποχές. Σε ευχαριστώ. 

Lukas Perikleous Δεν θεωρώ ότι η συμμετοχή στους αγώνες για μια καλύτερη κοινωνία πρέπει να 

γίνονται μόνο μέσα από τα κόμματα. Κάποιοι από μας δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με κάποιο από 

τα υπάρχοντα κόμματα και δεν έχουμε τη διάθεση έιτε τα μέσα είτε ακόμα και τα απαραίτητα 

ερίσματα στην κοινωνία για να φτιάξουμε καινούρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουμε. Το 

παράδειγμα με την Ιστορία ήταν μια τέτοια περίπτωση που κάποιοι από μας παλέψαμε μια μάχη την 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
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οποία ακόμα και το ίδιο το ΑΚΕΛ επέλεξε να αποφύγει. Πολύς κόσμος επίσης δίνει τις δικές του μάχες 

είτε ατομικά είτε μέσω άλλων οργανώσεων που δεν είναι πολιτικά κόμματα. Είναι άδικο λοιπόν να 

θεωρείς ότι όποιοι δεν συμμετέχουν στα όργανα του ΑΚΕΛ απέχουν από τις εξελίξεις της κοινωνίας ή 

ότι πλήττουν με την απουσία τους της αριστερά. 

Makis Kazakeos Ωραίο θέμα προς συζήτηση. Πρόσεξε. Αναφέρθηκα πολλάκις στην οργανωμένη πάλη 

και όχι στο κόμμα. Οπόταν σίγουρα το κόμμα δεν είναι η μόνη μορφή οργανωμένης πάλης αυτό το 

ξεκαθαρίζουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως τα κόμματα είναι που συμμετέχουν στην εξουσία ή το 

κοινοβούλιο ή και σε δεκάδες άλλους οργανισμούς και θεσμούς. Αυτά κρατούν στον μέγιστο βαθμό 

τις ζωές μας στα χέρια τους. Τα κόμματα Λούκα μου δεν είναι μείασμα. Ειδικά το δικό μας όπως το 

θεωρώ εγώ. Μείασμα είναι το αν πράττεις ...λάθος είτε είσαι σε κόμμα είτε αλλού. Και αυτό 

συμβαίνει ΠΑΝΤΟΥ όπου βρίσκεται ο άνθρωπος. Παράλληα άλλος ο ρόλος π.χ. μιας Μ.Κ.Ο. και άλλος 

ο ρόλος, πολιτικός κυρίως, ενός κόμματος.  

Καταλαβαίνω πλήρως την ...δυστοκία όλων σας να αντιληφθείτε την αναγκαιότητα παρουσίας σε 

κομμα ειδικά τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ όμως, είναι πεποίθηση μου ότι αν στα κόμματα υπήρχαν 

όλα αυτά τα πεφωτισμένα μυαλά, οι σύγχρονες σκέψεις, οι άνθρωποι που έχουν άποψη δυνατή ΙΣΩΣ 

να μην φτάναμε ως εδώ.  

Γνωρίζω πολύ καλά την κομματική ζωή όλων των κομμάτων στην Κύπρο τα τελευταία 30 χρόνια. 

Πίστεψε με από την μια "μου φταίνε" οι ...τάγοι και καρεκλοκεύνταυροι που διώξανε τους έξυπνους 

ανθρώπους αλλά και από την άλλη μου φταίνε και όσοι την ...έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια στην 

πρώτη τουφεξιά και τους άφησαν να καπηλεύονται την κοινωνία, το κράτος, τον λαό. Ο Επαναστάτης 

για μένα δεν είναι αυτός που "επαναστατεί" και αφήνει την εξουσία ή την διαχείριση των ζωών μας 

στους συμφεροντολόγους. Είναι αυτός που μένει και παλεύει με τον οποιο τρόπο και θυσία. Και δεν 

είναι απλά θεωρίες αυτές ....έχει αποδηχτεί ότι με σοβαρές παρεμβάσεις αλλάζουν πολλές 

αποφάσεις στα συνέδρια, συνεδρίες κλπ. 

A.5 ΠΡΟΤΑΣΗ (Neoclis Neocleous) 

Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου. Ελπίζω η προσπάθεια μας αυτή να τελεσφορήσει και να 
βοηθήσει να φέρει έστω κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο για το κόμμα της Αριστεράς. Με κίνδυνο 
να κατηγορηθώ για εκ του ασφαλώς και εκ του μακρόθεν κριτική, θα παραθέσω κυρίως κάποιες 
ανησυχίες που προσωπικά με κράτησαν μακριά από το να αναμειχθώ ενεργά και εκ των έσω με τα του 
κόμματος. Ως πρώην στέλεχος της Προοδευτικής όμως έχω εντοπίσει κάποιες παθογένειες και 
συμπτώματα που φρονώ απώθησαν και άλλους από την περαιτέρω ανάμιξη τους με το κόμμα. 

Κατ’ αρχάς, όπως σημείωσαν και άλλοι, και όπως μου μετέφεραν κατά καιρούς πολλοί που 
συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του κόμματος, φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα στην 
εφαρμογή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Η θεωρία αυτή, όπως την καταλαβαίνω προβλέπει 
τον επηρεασμό και την καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων από τα κάτω προς τα πάνω. Αυτό όμως που 
παρατήρησα να γίνεται είναι δυστυχώς το αντίθετο. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, αυτό που γίνεται 
είναι η μεταφορά των προτάσεων/αποφάσεων/εισηγήσεων εκ των άνωθεν προς τις βάσεις του 
κόμματος. Αυτό αρχικά καθοδηγεί με δογματικό τρόπο τη βάση. Ο λόγος έγκειται στην δογματική και 
ελιτιστική αντίληψη ότι ΚΕ και ΠΓ αποτελούν τους θεματοφύλακες του κόμματος, το οποίο 
αντιμετωπίζεται ως πανάκεια για την αριστερά, κάτι που αποκλείει, εν ολίγοις, την παρέκκλιση από 
αυτές τις αποφάσεις, και ως εκ τούτου και την όποια κριτική.  

Η πυραμιδική δομή του κόμματος επίσης καθιστά την όποια προσπάθεια επηρεασμού αποφάσεων 
από τη βάση σχεδόν ανέξοδη καθώς η όποια πρόταση πρέπει να περάσει από ένα λαβύρινθο για να 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=nf


  

20 
 

φθάσει στα άνω στρώματα του κόμματος. Δίδεται η εντύπωση ότι μια πρόταση δεν πρόκειται να 
φθάσει στα αυτιά της ηγεσίας. Δίδεται επίσης η εντύπωση ότι μια εναλλακτική πρόταση από αυτή που 
φθάνει από την ηγεσία στη βάση δεν θα ακουστεί ποτέ από την ηγεσία. Ότι δηλαδή θα περάσει από 
αξιολόγηση και ίσως εγκαταλειφθεί από τα στελέχη που βρίσκονται ενδιάμεσα της βάσης και της 
ηγεσίας.  

Τα πιο πάνω έγκεινται και στο δόγμα της κομματικής πειθαρχίας. Εξ ορισμού, η ερμηνεία που δίδεται 
στην κομματική πειθαρχία προσφέρει το έδαφος για μια δογματική επίσης προσέγγιση μέσα στις 
τάξεις του κόμματος, που αποτρέπει και τη δυνατότητα αυτοκριτικής και της κριτικής από και προς την 
ηγεσία αφού αυτόματα θεωρείται ως αντίθεση προς το ίδιο το κόμμα και κατ' επέκταση την ίδια την 
ιδεολογία που αντιπροσωπεύει. Για να παραθέσω και ένα προσωπικό παράδειγμα, πρόσφατα είχα 
συζητήσει με άτομο που χαίρει της εκτίμησής μου -το οποίο δεν είναι μέλος του κόμματος- την 
πρόθεση να εγγραφώ ως μέλος του, για να με συμβουλεύσει ότι είναι χρησιμότερο για την Αριστερά 
να παραμείνω εκτός της κομματικής δομής. 

Εδώ φθάνω και στην εισήγησή μου. Τα πιο πάνω συντείνουν, κατά την άποψη μου, και στην αποφυγή 
προσέγγισης του κόμματος από και σε μη μέλη του, έστω και αν πρόκειται για ανθρώπους της 
Αριστεράς ή ψηφοφόρους του ή ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν κλίση προς το κόμμα και/ή την 
Αριστερά αλλά για διάφορους λόγους μένουν αποστασιοποιημένοι. Το κόμμα πρέπει να δημιουργήσει 
τους κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας προς αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει οι θέσεις του 
κόμματος να φθάσουν σε αυτά τα στρώματα της κοινωνίας και πρέπει επίσης σε αυτά τα άτομα να 
δοθεί βήμα. Το ΑΚΕΛ έχει αποτύχει να αποταθεί, να προσεγγίσει και να εγκολπώσει την νεολαία, 
μεγάλο μέρος της οποίας είμαι βέβαιος ότι είναι σε θέση να ασπαστεί τις κοινωνικοοικονομικές του 
θέσεις. Πολλές φορές αυτό που το αποτρέπει είναι ο δογματισμός που περιέργαψα πιο πάνω. Είναι 
επίσης η αποτυχία του να δημιουργήσει τους μηχανισμούς αυτούς που θα του επιτρέψει να φθάσει 
σε αυτά τα άτομα πρωτίστως, και δευτερευόντως να τα πείσει για τις θέσεις και δράση του. Η 
δογματική αυτή στάση επίσης αποτρέπει το κόμμα από το να ασκήσει δημόσια την αυτοκριτική του 
ούτως ώστε αυτή να φτάσει στα στρώματα αυτά της κοινωνίας που με το δίκαιο τους νιώθουν 
παραγκωνισμένα και από την πολιτική αλλά και εγκαταλελειμμένα από αυτή. Το κόμμα παλαιότερα 
επιτύγχανε το πιο πάνω με αποτέλεσμα να ανακάμπτει γρήγορα από την όποια αποτυχία του.  

Φρονώ ότι δεν φταίει το ΑΚΕΛ αποκλειστικά για τα πιο πάνω. Σε αυτά συντείνει και το γεγονός ότι ο 
άκρατος καπιταλισμός στον οποίο ζούμε εξωθεί τους νέους στην αποπολιτικοποίηση και την 
αποϊδεολογικοποίηση. Οι νέοι ως αποτέλεσμα, απομακρύνονται επικίνδυνα από το κόμμα με 
αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσει να ανακυκλωθεί υπαρξιακά σε επίπεδο μελών. 
Είναι τοις πάσιν γνωστό ότι η αποστροφή της νεολαίας από την πολιτική έχει δημιουργήσει και 
ηλικιακές ανισορροπίες στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Δυστυχώς, οι νέοι μας σήμερα 
παραμένουν ανενημέρωτοι, αντιμετωπίζουν τα κόμματα με αποστροφή και αυτό τους αποτρέπει από 
το να δουν και να ακούσουν τις όποιες θέσεις. Θεωρώ ότι με την προσέγγιση αυτών των νέων και 
συνάμα μακριά από ιδεολογικούς όρους που αδυνατούν να κατανοήσουν είναι μια αρχή ούτως ώστε 
το κόμμα να ανανεωθεί και να δώσει βήμα στους νέους αυτούς να ακουστούν, δίνοντας και την 
εντύπωση ότι οι απόψεις τους δεν θα αντιμετωπίσουν ώτα μη ακουόντων. 

A.6 ΠΡΟΤΑΣΗ (Petros Attas) 

‘’ Πώς θα είναι η Βουλή με το dress code του κ. Συλλούρη’’ (Άρθρο του Λουκιανού Λυριτσα, Εφ Πολίτης 

06/06/2016). Πηγή: http://politis.com.cy/article/pos-tha-ine-i-vouli-me-to-dress-code-tou-k-soullouri  

Για τούτη την άκρως φασιστική πρόθεση που παραπέμπει σε στρατιωτικά καθεστώτα και 
αριστοκρατίες είπαμε κάτι; Αν ήμουν βουλευτής του ΑΚΕΛ θα επήαινα με τη βερμούδα. Εν μια 

http://politis.com.cy/article/pos-tha-ine-i-vouli-me-to-dress-code-tou-k-soullouri


  

21 
 

ενέργεια που συμπληρώνει τη φασιστική ενέργεια του Ομήρου στην τελευταία μέρα της θητείας του 
τζιαι ενώ η βουλή ήταν κλειστή να βάλει κάντζιελλα στον..."ναό" της δημοκρατίας.  

Μην υποτιμάτε το θέμα. Ο καθωσπρεπισμός εν όπλο της αστικής τάξης 1. για να χαλιναγωγεί το 
αίσθημα θυμού τζιαι αντίδρασης που τον κόσμο 2. να επικρατεί ένα κλίμα επιβαλλόμενης ηρεμίας 
τζιαι ψεύτικης ενότητας τζιαι 3. χωρίζει τους αθρώπους σε ανώτερους τζιαι κατώτερους, σε 
αριστοκράτες τζιαι παρακαθκιανούς. Οι συνεχόμενες προτροπές για "καλούς τρόπους", "γόνιμο 
διάλογο" τζιαι τούτα ούλλα τα υποκριτικά εκεί παραπέμπουν. Σε μια κοινωνία καταστολής, 
καθοδηγούμενη, χειραγωγημένη, σε αθρώπους με λουριά.  

Τζιαι για να σας προλάβω, όι το προτεινόμενο έννεν να συζητάς με βρισιές. Το προτεινόμενο ένι να σε 
ακούν για τζιείνο που έχεις να πείς τζιαι όι για το πως ντύνεσαι ή πως φαίνεσαι ή με ποιαν/ον/ους 
τζιοιμάσαι. Το προτεινόμενο ένι να υπάρχει πάθος για διεκδίκηση χωρίς να σε κατηγορούν ότι είσαι 
τραμπούκος. 

Σύντροφοι του ΑΚΕΛ φκάλτε τα κοστούμια, πετάξετε τις γραβάτες! 

Α.6.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

George Pittas Τα περί «ενδυματολογικού κώδικα» είναι επιεικώς γελοία γιατί απλά, εξ όσων γνωρίζω 
ποτέ δεν υπήρξε τέτοιο ζήτημα στην Κυπριακή Βουλή, από καμία πτέρυγα. Με τις επικλήσεις όμως 
«πετάξτε τις γραβάτες» «πηγαίνετε με τις βερμούδες» κλπ, διαφωνώ απόλυτα. Η αισθητική αγαπητέ 
ΔΕΝ είναι προνόμιο της «αστικής τάξης». Ούτε για αστείο. Άσχετα αν από ένα συγκεκριμένο ιστορικό 
σημείο αναπτύχθηκε από εκείνη, αυτό δεν σημαίνει πως από «επαναστατική διάθεση» περνάμε στην 
αντιαισθητική αντίληψη και στην απουσία του συμβολικού σεβασμού Θεσμών και χώρων. 

Petros Attas Και ποιος καθορίζει ότι οι γραβάτες είναι "καλαίσθητες" ενώ οι βερμούδες όχι; 

George Pittas Ο χώρος. Το πλαίσιο. 

George Pittas Βεβαίως μια γραβάτα μπορεί να μην είναι καλαίσθητη, αλλά εδώ πια πάμε σε τελείως 
υποκειμενικά ζητήματα. 

Petros Attas Γιατί και πώς; Καθορίζει επίσης εικόνα και για τα μαλιά; Για το χρώμα των μαλιών; Το 
μήκος; Το ξύρισμα; 

Petros Attas Μήπως το πλαίσιο καθορίζει επίσης και "αισθητική" για τα κιλά ενός βουλευτή; Για το 
χρώμα των δοντιών; Για τις ρυτίδες; 

Petros Attas Γιατί η βερμούδα υπονοεί έλλειψη σεβασμού στο χώρο; 

George Pittas Πέτρο, από ένα σημείο και πέρα είναι ανούσια η συζήτηση, θυμίζει κουβέντα στις 
πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Έγραψες την άποψη σου, συμφώνησα με το γελοίον της "εντολής" 
Συλλούρη και έγραψα μετά τη γνώμη μου. Δεν φοράω τακτικά γραβάτα, αλλά τις αγαπώ πολύ ως 
μέρος του ανδρικού ντυσίματος. 

Petros Attas Όχι απλά εκτέθηκες για τις ελιτιστικές μενουμεβρωπαϊκές απόψεις σου που επιμελώς 
προσπάθησες να κρύψεις στο γκρουπ αυτό ενδυόμενος το μανδύα του "απογοητευμένου" ακελικού. 
Once Χοπλαρικός, always Χοπλαρικός George Pittas 

https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?hc_location=ufi
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Petros Attas "Δεν φοράω τακτικά γραβάτα, αλλά τις αγαπώ πολύ ως μέρος του ανδρικού ντυσίματος." 

Α είπε μας τζιαι για ανδρικά ντυσήματα τωρά 

George Pittas Δεν δήλωσα ποτέ "αντιευρωπαϊστής". Χοπλερικός, επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνω τι 
σημαίνει. Και, αυτά που λές , είναι παιδαριώδη. Α! Και δεν είμαι "απογοητευμένος ΑΚΕΛικός". Δεν 
είμαι μέλος. Είμαι στις τάξεις της Αριστεράς όμως έμπρακτα από τα 16 μου, από το 1972 μεσούσης της 
δικτατορίας στην Ελλάδα και στο ΚΚΕ Εσωτερικού όσο υπήρχε. Εκ τοτε παραμένω άστεγος και σε 
αγωνία την οποία ούτε καν μπορείς να διανοηθείς γιατί είσαι ασύλληπτα αυτοαναφορικός και 
νάρκισος. 

George Pittas Τράβα να βάλεις το ταγιεράκι σου τώρα, εφόσον θεωρείς πως δεν υπάρχει ανδρικό 
ντύσιμο. Εξυπνάκια! 

Maria Christou Milioti Εν το ηξερα οτι στα γεραματα μου θα καμνω τον Κοφι Αναν στο φεισμπουκ. Η 
σελιδα ειναι ανοιχτη. Αν η Χοπλαρου ( νομιζετε ) οτι ενδιαφερεται να δει τι συζητουμε - δεν 
ενδιαφερεται διοτι σπανια ριχνει το επιπεδο της :) μπορει να μπει μονη της να δει. Δεν χρειαζεται 
αντιπροσωπους. Επειδη ημουν σε λιστα με φιλους της Χοπλαρου τζαι μου εφερθηκαν εντελως χυδαια, 
ας αφησουμε τον καθε ενα να προσδιορισει μονος του αν θελει να ειναι σε μια λιστα και πως θελει να 
συμπεριφερθει. Εμεις συμπεριφερομαστε κοσμια και δεν καμνουμε τζεινα που μας 
καμνουν..προσπαθουμε τουλαχιστον. Πρεπει να σταματησσει τουτη η νοοτροπια στην λιστα. Αν 
συνεχισει θα μαλλωσουμε ουλλοι με ουλλους...:) 

George Pittas Συμφωνώ Κόφι..εεεε Μαρία, αλλά δεν προκάλεσα κανέναν, ούτε ανέφερα κάποιον/ α . 

Petros Attas George Pittas Σ' ενοχλεί; 

Petros Attas Maria Christou Milioti πάρε θέση για τη διαφωνία σε παρακαλώ αντί να νουθετείς 

Maria Christou Milioti Ξερω το, εν για τον Πετρο το σχολιο. Ας μην καμουμε μιαν επαναληψη του 
φεισμουκ τζαι δαμεσα. Οσον αφορα στον Συλλουρη, ειναι γενικως βλακας. Προσπαθει τωρα να το 
παιξει "Ταξη και Ηθικη " επειδη ο ιδιος δεν χαιρει εκτιμησης απο τον κοσμο.. 

Maria Christou Milioti Επηρα θεση. Η ενδυματολογια του Συλλλουρη εν στο επιπεδο του κομμωτηριου 
της Αθηνας...καμια διαφορα. Και ο Πιττας δεν ηξερω γιατι μιλα για γραβατες..ως συνηθως κυκλοφορει 
με τα φλι - φλο που λεει ο λογος..Απλως επρεπε να ειχε μιαν αντιπαραθεση μαζι σου..μπορει...Οποταν 
πληζ μεν μεταφερεται δαμε αλλα θεματα...τζαι γω προσπαθω να το καμω... 

George Pittas Δεν θα παω με τα φλι φλο στο γραφείο μου βρε Μαρία. Ούτε με τη βερμούδα. Και όταν 
έχω κάποια ιδιαίτερη εκδήλωση θα βάλω και γραβάτα και αν μου το επιτρέπει ο Πέτρος θα το χαρώ 
ιδιαίτερα. Έλεος. Δημιουργούνται κάτι περιπλοκές αδιανόητες και άνευ λόγου. Είπα από την αρχή. Ο 
Συλλούρης έκανε μία ηλθιότητα. Χωρίς λόγο. Για εντυπώσεις. 

Maria Christou Milioti Ενταξει Γιωργο αλλα το θεμα της ενδυμασιας μπορει να μπει οπουδηποτε. Ας 
πουμε πληροφοριακα μπηκε και στο Πανεπιστημιο. Δηλαδη ηθελαν τους καθηγητες να πηγαινουν σαν 
μ@λακες τραπεζιτικοι να διδασκουν. Και τις γραμματεις να μην φορουν ντεκολτε γιατι δεν συναδει με 
την σοβαροτητα του Θεσμου...οποταν..τα θεματα επεκτεινονται...οποταν νομιζω εχει δικαιο ο Πετρος 
στο αρχικο του ποστ. Αν θελεις να βαλεις γραβατα βαλε, δεν σου το απαγορευσε κανενας. Ο 
εξαναγκασμος ομως σημαινει κατι περισσοτερο.. 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
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George Pittas Και για αυτό είπα από την αρχή πως είναι γελοίο το φιρμάνι. 

Maria Christou Milioti Ε ναι. Μια χαρα ηταν ως τωρα οι βουλευτες..με τα σπα τους, τα κομμωτηρια 
τους, τα ρουχα τους απο το εξωτερικο..τι θελει ο Συλλουρης; 

Petros Attas George Pittas αυτό που λέει ο Πέτρος είναι αν θέλεις βάλες γραβάτα, αν θέλεις φόρα 
φλι φλο, αν θέλεις φόρα ταγιεράκι (που μου το πέταξες εμένα), εν πρέπει να κρίνεσαι βάσει του τι 
φοράς. Δεν έχει κάποια πρόσθετη σοβαρότητα το κοινοβούλιο αν φοράν είτε οι υπαλλήλοι είτε οι 
βουλευτές στολή ή γραβάτες. Καμία απολύτως. Τζι ο Θεμιστοκλέους τζι ο Χαμπουλλάς γραβάτες 
εφορούσαν. 
 
Παρεπιμπτόντως είπα "αν ήμουν εγώ βουλευτής" θα πήαινα με τις βερμούδες. Ως πολιτική δήλωση. 
Δεν προέτρεψα κανένα να πάει. 
 
Επίσης η δυνατότητα προσωπικής έκφρασης μέσω του ντυσίματος είναι συνιφασμένη με την ατομική 
ελευθερία. 
 
Πολλά προβληματική η θέση σου για κάποιον που παρουσιάζεται ως οπαδός του διαφωτισμού τζιαι 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης κοίταξε το τζιείνο που είπες για τις ανδρικές γραβάτες τζιαι τα 
ταγιεράκια. There is a problem there too. 

Panagiotis Charalampous Εγώ θέλω να δω αν εκλεγεί παπάς αν τον αναγκάσουν να βάλει κοστούμι. 

Maria Christou Milioti Εν να βαλει...δαμε εβαλαν οι Ναζι, ο παπας να μεν βαλει; 

Natasha Apostolidou Efthymiou Η ενδυματολογία σαφέστατα και ασκούσε πάντα ως κριτήριο για 
ταξικό (και όχι μόνο) διαχωρισμό. 

Maria Yannakaki Στην ελληνική Βουλή υπήρχαν προεδρεύοντες που έκαναν παρατήρηση αν 
βουλευτίνα ανέβαινε στο Βήμα "ξεμπράτσωτη" που έλεγε και η γιαγιά μου. Αν σε συμπαθούσαν σου 
έκαναν νόημα από πάνω αγγίζοντας το δικό τους σακάκι (στυλ, βάλε σακάκι πριν έρθεις). Αν όχι, σου 
έκαναν παρατήρηση φόρα παρτίδα από τα μικρόφωνα, επισημαίνοντας τον πάρα πολύ καλό 
κλιματισμό του χώρου. Τώρα τι εννοεί ο Συλλούρης δεν ξέρω. Πάντως οι ενδυματολογικές επιλογές 
αποτελούσαν πάντα, πολλές φορές στην υπερβολή τους, μία διαχωριστική γραμμή μεταξύ δεξιών και 
αριστερών βουλευτών 

Petros Attas Έβαλα το άρθρο πάνω με την περίπτωση της Γιατάνη που έφαγε bullying για την εμφάνιση 
της. 

Maria Yannakaki Petros Attas Η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη και ας μην την κάνουμε από εδώ, γιατί 
θα την αδικήσουμε. Πάντως όπως δεν πάμε στις δουλειές μας όπως ντυνόμαστε στην παραλία (ούτε 
όπως πάμε το βράδυ στα μπαρ) δεν πάμε και στη Βουλή. 

George Pittas Maria Yannakaki - αυτό έλεγα- λεω- θα λεω. 

Petros Attas Maria Yannakaki άποψη σου. Αν κάποιος πάει όμως; Θα του απαγορευτεί η είσοδος; 

Maria Yannakaki Petros Attas Όταν το καλοκαίρι του 2000 ξεκίνησα να εργάζομαι, πήγα να πάρω μια 
υπογραφή σε ένα έγγραφο από τη διευθύντριά μου, έναν θαυμάσιο άνθρωπο, Κύπρια, είχε 
υπηρετήσει πολλά χρόνια στην πρεσβεία μας στην Λευκωσία. Φορούσα μία μπλούζα στο ύψος του 
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παντελονιού, προφανώς όπως τέντωσα το χέρι μου φάνηκε μέρος δέρματος. Με γλυκό, αλλά κοφτό 
τρόπο μου είπε "κα Γιαννακάκη, εδω είναι Υπουργείο". Αυτό εννοώ και τπτ άλλο. Μακρια από μένα 
λογικές αστυνομίας γούστου, αλλά και εισαγωγής life style στην πολιτική 

Petros Attas Επίσης παιθκιά μεν κάμνετε το κλάσικό σφάλμα της υπερβολής (strawman). Γιατί πρέπει 
να συζητώ στο παράδειγμα σας με τα ρούχα της παραλίας ας πούμε; Εν μ' ενδιαφέρει. Εν υπερβολή. 
Παρατραβημένο. 

Επίσης δε μ' ενδιαφέρει τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα (όι επειδή είμαι αδιάφορος αλλά επειδή εν 
διαφορετικό) σε σχέση με ένα χώρο του δημοσίου που πρέπει να είναι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ενάντια στις 
διακρίσεις τζιαι του διαχωρισμού. 
 
Ένας ιδιώτης έχει υπερεξουσίες πάνω στους εργαζομένους δυστυχώς, είτε με νομοθεσία, είτε χωρίς 
νομοθεσία. Με επακόλουθα πολλά πιο σοβαρά που απλά μια παρατήρηση για το στυλ. 
 
Το κοστούμι δεν κάμνει τον άθρωπο, σίουρα δεν κάμνει το βουλευτή. Είναι μια συντηρητική άποψη 
τζιαι πρέπει να την προσέξετε. 

Petros Attas Maria Yannakaki Κακώς σου είπε Μαρία. Δεν καταλαβαίνω γιατί το φέρνεις σαν 
παράδειγμα που στηρίζει τη θέση σου. Προφανώς η προϊστάμενη σου ήταν μια συντηρητικούρα, όσο 
"γλυκός" τρόπος και να' ταν. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να σου πει κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει "είναι 
υπουργείο" δλδ; Και καλά "μην προκαλείς"; Γιατί; Επειδή είσαι γυναίκα και φάνηκε "δέρμα"; Victim 
Blaiming much? 

George Pittas Κανένας ποτέ (εδώ μέσα) δεν υποστήριξε πως το "κοστούμι κάνει τον άνθρωπο". Τα 
μεγαλύτερα καθάρματα που έχω συναντήσει στη ζωή μου, ήταν "κοστουμάτοι". Αααα! Και οι 
μεγαλύτεροι ύπουλοι λεχρίτες υποκριτές, κάτι δήθεν αντικομφορμιστές και λοιπά. Με ενδιαφέρει η 
ΟΥΣΙΑ. Και κάποιοι "κώδικες" υπάρχουν να συν-υπάρχουν οι άνθρωποι κλπ. Βαρέθηκα αυτή τη 
συζήτηση. 

Petros Attas Ε με συζητάς τότε. Μόνος σου επετάχτηκες τζι εχτές τζιαι σήμερα. Τζιαι το προικοσύμφωνο 
κώδικας ήταν, όπως κώδικας ήταν τζιαι το παρθενοσέντονο. Έχεις μια συντηρητική άποψη. 
Αναγνώριστο τζιαι ξεκόλλα με τα μωρίσιμα "εννα υποστηρίζω ώσπου να φκω που πάνω". 

Natasha Apostolidou Efthymiou Και ένα παράδειγμα που πράγματι αποδεικνύει ότι κανόνες στην 
ένδυση στόχο έχουν τον ταξικό διαχωρισμό είναι αν σκεφτεί κανείς ποιοι φοράνε στολές... Σωφερ, 
καμαριέρες, σερβιτόροι κτλ. Είδε ποτέ κανένας διευθυντή σε οποιαδήποτε εταιρεία να φοράει στολή; 
Έτσι για να διαχωρίζει ο κόσμος με ποιους μιλάει και για να ξέρουν αυτοί που φοράνε στολή τα όριά 
τους... 

Α.7 ΠΡΟΤΑΣΗ (Petros Attas) 

Ακούμε πολλές φορές να κατηγορείται η κυβέρνηση για νεοφιλελεύθερες πολιτικές και αντιλήψεις, 
όμως πόσοι πραγματικά γνωρίζουν τι σημαίνει αυτή η λέξη (νεοφιλελευθερισμός) που 
χρησιμοποιείται κατά κόρον από στελέχη του ΑΚΕΛ; Πόσοι γνωρίζουν ότι δεν αφορά μόνο αμιγώς 
οικονομικά θέματα αλλά έχει και κοινωνικές προεκτάσεις όπως για παράδειγμα ελιτίστικες και 
ρατσιστικές κοινωνικοδαρβινιστικές προσεγγίσεις (όποιος εν φτωχός εν επειδή εν τεμπέλης, ο 
πλούσιος εν πλούσιος επδ αξίζει του, "έτσι είναι η ζωή", είναι η "φυσική" τάξη). 
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Νομίζετε ότι το ΑΚΕΛ πρέπει να το εξηγήσει λίγο περισσότερο; 

ΥΓ: Διαβάστε το άρθρο είναι εξαιρετικό. 

Α.7.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας 

Lukas Perikleous Πολύ σωστή διαπίστωση. Φυσικά άμα δώσει έμφαση σε αυτή τη διάκριση θα είναι 

δύσκολο να στηρίζει σε εκλογές ΔΗΚΟ αλλά όχι ΔΗΣΥ 

Petros Attas Δε νομίζω να παίζει ρόλο. Η οποιαδήποτε συνεργασία γίνεται σε κάποιες κοινές 

συνισταμένες. 

Lukas Perikleous Συμφωνω αλλα το σημερινο ΔΗΚΟ δεν ειναι νεοφιλελευθερο; 

Petros Attas ΑΝΕΛ θα 'λεγα. Λαϊκή δεξιά αν έπρεπε να το βάλω σε πλαίσιο. 

Andreas Beeris Η ηγεσία του ΔΗΚΟ είναι νεοφιλελέ και το χαίρεται κιόλας... 

Panagiotis Charalampous Δυστυχώς έχουμε μείνει σε ερμηνείες 19ου αιώνα και δεν μπορούμε να 

διακρίνουμε τις εξελιξεις στην οικονομική σκέψη του 20ου αιώνα. Ως εκ τούτου απλά θεωρούμε ότι ο 

νεοφιλελευθερισμός είναι η μοντέρνα έκφραση του καπιταλισμού και συνεπώς οτιδήποτε μη 

νεοφιλελεύθερο είναι συνεπώς και μη καπιταλιστικό άρα και φιλολαικό. Κλασσικό παράδειγμα 

ιδιωτικοποιήσεις vs κρατικοποιήσεις, μεγάλο κράτος vs μικρό κράτος, αγνοώντας ότι το αστικό κράτος 

ήταν πάντα το όχημα του μεγάλου κεφαλαίου, του πολύ μεγάλου, για να επιβάλει τις πολιτικές του. Ο 

νεοφιλελευθερισμός ήταν απλά μια νίκη των μεγαλομεσαίων ενάντια στα κρατικά μονοπώλια των 

πολύ μεγάλων. Γι αυτό και πολλές φορές οι διαφορές φιλελεύθερων και συντηρητικών. 

Huey Freeman Κατ' ακρίβειαν δεν είναι η θεωρήσεις του 19ου αιώνα το "κόλλημα" αλλά του 20ου. Ο 

20ς έφερε τις "διορθώσεις" του καπιταλισμού και ο νεοφιλελευθερισμός ζητά την επιστροφή των 

κλασσικών του 19ου. Οι μεσαίοι επιβίωναν στον κρατισμό (και την ρύθμιση) του 1950-1960, αντίθετα 

οι μεγάλοι έβλεπαν πως τους στερούσαν πλήρη πρόσβαση στην αγορά. Οι συντηρητικοί (σε διαφορά 

με τους νεοφιλελέ) έβλεπαν τον ρόλο της αστικής τάξης ως πατερναλιστικό, ότι ωφείλουν να 

συντηρούν την πατροπαράδοτη κοινωνική συνοχή δίνοντας με τον κρατισμό περιθώρια στα λαϊκά 

στρώματα. Τον νόμο της ζούγκλας επικαλείται τον το λιοντάρι και όχι τα γατάκια. Ο κοινωνικός 

δαρβινισμός είναι ιδεολογία των μεγάλων, όχι των μεσαίων. Γιατί τον υιοθετούν ακόμα και 

εισοδηματίες, εν άλλη συζήτηση. 

Melina Lim Εξαιρετικό θέμα για να ξεκινήσει η σειρά επιμορφωτικών συνεδρίων... 

Α.8 Πρόταση: Περί Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού. (Panagiotis Charalampous) 

Επειδή το γκρουπ έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις και κριτική, η οποία βασίζεται κυρίως στο κατά πόσο 
αυτή η δραστηριότητα είναι σε αρμονία με την αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, είναι 
λοιπόν ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε αυτή την έννοια. Αν και ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός δεν 
έχει ένα και μόνο ορισμό και έχει ερμηνευθεί με διάφορούς τρόπους ανά καιρούς, στην Κύπρο έχει 
συνδεθεί με την μυστικοπάθεια, την εσωστρέφεια και την πνευματική πειθαρχία. Θεωρώ ότι αυτή 
είναι μια λανθασμένη και ζημιογόνα ερμηνεία. Αν και αποφεύγω να επικαλούμαι άλλους (επίκληση 
στην αυθεντία) παρακάτω παραθέτω ένα απόσπασμα από τον Λένιν, εμπνευστή της ιδέας. 

“We should seek the widest possible discussion of the decisions of the Congress. We must call upon 
every member of the Party to take a conscious and critical stand on these resolutions. We must see to 
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it that every workers’ organisation, after making itself thoroughly familiar with the subject, declares 
whether it approves or disapproves of any particular decision. If we have really and seriously decided 
to introduce democratic centralism in our Party, and if we have resolved to draw the masses of the 
workers into intelligent decision of Party questions, we must have these questions discussed in the 
press, at meetings, in circles and at group meetings.  

But in the united Party this ideological struggle must not split the organisations, must not hinder the 
unity of action of the proletariat. This is a new principle as yet in our Party life, and considerable effort 
will be needed to implement it properly.  
Freedom of discussion, unity of action—this is what we must strive to achieve” 

Ακόμα και ο ίδιος ο Λένιν ενεθάρρυνε την δημόσια συζήτηση με κάθε ευκαιρία. Η δική μου ερμηνεία 
του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού είναι «Συζητάτε ελεύθερα, δράστε ενιαία». Καμία σχέση με το 
«να τα πεις τζιαμέ που πρέπει» η το «έννεν τόπος δαμέ να τα λέμε σύντροφε» 

Α.8.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας 

Maria Yannakaki Αυτή είναι, κ. Χαραλάμπους, έχετε απόλυτο δίκιο: "εξαντλήστε τον διάλογο στα 

Όργανα, επιχειρηματολογείστε μέχρι εξαντλήσεως, λάβετε αποφάσεις με πλέρια δημοκρατίας, αλλά 

σεβαστείτε την εκπεφρασθείσα πλειοψηφία. ΑΛλά όπως πολλά άλλα πράγματα στην ιστορία των 

Ιδεών παρερμηνεύονται. Δυστυχώς, όχι τυχαία ή από παραδρομή 

Peter Iosif Κα. Γιαννακακη τι εννοειτε 'εξαντληστε τον διαλογο στα οργανα'; 

Maria Yannakaki Ό,τι εντός των Οργάνων διαφωνούμε, επιχειρηματολογούμε, επί ίσοις οροις είτε 

είμαστε βουλευτές, είτε στελέχη, είτε απλά μέλη. Όμως όταν παρθεί μία απόφαση δημοκρατικά την 

υπηρετούμε ΟΛΟΙ με το χαμόγελο στα χείλη, όποιος δεν μπορεί, ανθρώπνο, κάθεται στην άκρη. 

Πολυγλωσσία δημόσια, άλλος το ένα και άλλος το άλλο στα κανάλια είναι φαινόμενα παρακμιακά, 

φαινόμενα βαβέλ που κάνουν το κόσμο να σκεφτεί "καλά, βρείτε τα μεταξύ σας και μετά ελάτε να 

πείσετε και εμάς" 

Peter Iosif Δηλαδη η δημοσια συζητηση οπως η παρουσα θα επρεπε να αποφευγεται; 

Maria Yannakaki Νομίζω ήμουν σαφής. Αντικρουόμενες δημόσιες τοποθετήσεις δημιουργούν σύγχιση 

Peter Iosif Ευχαριστω  

Maria Yannakaki Peter Iosif Νομίζω μπερδεύετε δύο διαφορετικά πραγματα: εδώ είναι μία ομάδα 

προβληματισμού άτυπη, σαφώς και επιτρέπεται, αλλιώς δεν θα γράφαμε. Μιλώ για δημόσιες 

τοποθετήσεις στελεχών. Ότι όταν βγαίνεις στην τηλεόραση και εκπροσωπείς ένα κόμμα, οφείλεις να 

λες τις απόψεις που συμφωνήθηκαν στα Όργανα, αλλιώς κάτσε σπίτι σου 

Peter Iosif Δεκτο 

Michalis Christoforou Είναι αναπόφευκτο ο αποτελεσματικός συντονισμός στη δράση να προϋποθέτει 

ηγεσία, στην οποία να υπάρχει υπακοή χωρίς συζήτηση. Συνεπώς, η ενότητα στη δράση περιλαμβάνει 

απαραίτητα την αποδοχή της ηγεσίας. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει τα περισσότερα 

παράπονα και διχνογνωμίες μέσα στο εργατικό κίνημα. Υπάρχει κανείς που ισχυρίζεται ότι μετά και 

από αυτη την εκλογική αποτυχία και την συρρίκνωση της αποδοχής του ΑΚΕΛ στην κοινωνία, ότι η 

ηγεσία του απολαμβάνει της καθολικής ή τουλάχιστο της πλειοψηφίας, στήριξης; 
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Peter Iosif Καλα ρε, εννεν εσυ που μου λαλες να μεν επικαλουμαι τον Λενιν σε προηγουμενο post? 

Panagiotis Charalampous Βεβαίως και γι αυτό διευκρίνησα  

"Αν και αποφεύγω να επικαλούμαι άλλους (επίκληση στην αυθεντία) παρακάτω παραθέτω ένα 

απόσπασμα από τον Λένιν, εμπνευστή της ιδέας." 

 

Απλά παρέθεσα την άποψη του εμπνευστή. 

Melina Lim Christos Christophides Takis Hadjigeorgiou Argentoula Ioannou Costas Ierides Ο Panagiotis 

Charalampous προβληματίζεται και μας προβληματίζει. Εσάς; Αν το επιθυμείτε ειστε ευπρόσδεκτοι 

στη συζήτηση. Η αποψη σας μας ενδιαφέρει. 

Peter Iosif Παναγιωτη μου δαμε ειπαν σε ηγετη λλιο πολλα 

Costas Ierides Αγαπητή Melina Lim εκφρασα την αποψη μου και σε άλλο post προηγουμένως. Θεωρώ 

ότι το ΑΚΕΛ καλά κάνει με τις εσωτερικές διαδικασίες διαλόγου αλλά παράλληλα υπάρχει ένα ακόμη 

μεγάλο ποσοστό αριστερων και μη ψηφοφόρων οι οποίοι δεν είναι μέλη και θέλουν για πολλούς 

λόγους να τους ακούσει το ΑΚΕΛ. Πολίτες οι οποίοι νιώθουν και αναμένουν από το ΑΚΕΛ να βρει ξανά 

το δυναμισμό αλλά και την επαφή με τη βάση της κοινωνίας. Αυτό τουλάχιστον βιωνω καθημερινά 

στους χώρους που κινουμαι κ εργάζομαι. Στο κόμμα νοιώθουμε ότι έχουμε επαφή ο κόσμος όμως 

φαίνεται να διαφωνεί όπως έδειξε κ η κάλπη . Για αυτό θεωρώ τη συζήτηση χρήσιμη φτάνει να γίνεται 

στη βάση επιχειρηματων . Μέχρι στιγμής κράτησα αρκετά καλά στοιχεία. Στο κάτω_ κάτω αν κάτι είναι 

παράλογο ας το κρίνουν όσοι παρακολουθούν τη συζήτηση. Νοιώθω ότι υπάρχει αρκετή ωριμότητα 

για αυτό. Ανάφερα επίσης ότι σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων δύσκολα θα συμφωνησουνε όλοι σε όλα. 

Ας δούμε τουλάχιστον τα κυριότερα. Αγωνία όλων μας είναι να δυναμώσει η αριστερή φωνή και δράση 

για να βρούμε λίγη αρμονία και ανθρωπισμο σε ένα κράτος που τη στιγμή αυτή βλέπει μόνο τους 

επωνυμους. Η κοινωνία έχει ανάγκη όσο ποτέ την αριστερή πολιτική φωνή και το ΑΚΕΛ την κοινωνία. 

Ο αγώνας πρέπει πλέον να γίνει κοινός. 

Kyriakos Imanimis αντικειμενικά αυτο ακριβώς είναι η συγκεκριμενη αρχή: «Συζητάτε ελεύθερα, 

δράστε ενιαία» αν κάποιος όμως συζητά μόνο εδώ και όχι και εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις 

δύσκολα θα μπορεσεί να γίνει διαμορφωτής των εξελίξεων 

Kyriakos Imanimis να κανω και μια παρατηρηση που ισως παιζει το δικο της ρολο, τα μεσα ενημερωσης 

και ο τυπος που αναφερει ο λενιν, βρισκονται ηδη στην υπηρεσια της εργατικης ταξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/christophides.christos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/takis.hadjigeorgiou?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/costas.ierides.3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/costas.ierides.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
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Β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ    

ΠΡΟΤΑΣΗ Β.1  (Panos Parras) 

Την εποχή της ύψιστης απαξίωσης των πολιτικών και των κομμάτων, η ταυτότητα μέλους φαντάζει 
πράγμα ξένο. Ο κόσμος φοβάται την ταύτιση και τη στοχοποίηση. Πως άραγε περιμένουμε να 
κατέβει νέος (όχι απαραίτητα ηλικιακά) κόσμος σε Κομματικές Ομάδες Βάσης (ΚΟΒ) και να καταθέσει 
ανοικτά την άποψή του; Πως ακόμα θα του εξασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις του θα καταλήξουν να 
συζητηθούν επαρκώς όταν για να συμμετάσχει κάποιος σε Επαρχιακή συνδιάσκεψη πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 3 χρόνια συνεχούς και δραστήριας κομματικής ζωής; Πως θα εξασφαλίσεις σε κάποιον 
ότι μέσα από τη διαδικασία εκλογής(!) αντιπροσώπων, θα καταφέρει, μετά από 3 χρόνια συνεχούς 
κομματικής ζωής, να συμμετάσχει σε ένα Συνέδριο που λαμβάνει χώρα κάθε 5 χρόνια;;!! 
Οφείλουμε λοιπόν να συζητήσουμε: 
- Ευέλικτες διαδιακασίες εγγραφής μελών και φίλων (μπορει να διατηρούν διαφορετικά δικαιώματα 
οι δύο κατηγορίες) και ξεχωριστή κατηγορία ακόμα για όσους δεν επιθυμούν καμία εγγραφή. 
- Να καλούμε μέλη και φίλους του κόμματος σε όλα ανεξαιρέτως τα σώματα 
- Να τους δώσουμε δικαίωμα κατάθεσης απόψεων ή και προτάσεων προς συζήτηση.  
- Ο καθένας θα μπορεί να συμμετάσχει σε Τοπικές αλλά και Επαρχιακές συνελεύσεις και αναλόγως 
ιδιότητας να έχει και τα ανάλογα δικαιώματα ψήφου κλπ 
- Ανοικτή επικοινωνία και κριτική μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
- Επανακαθορισμός του τρόπου λειτουργίας των συμπλεγματικών επιτροπών, η συνοικιακή δομή και 
σύνθεση έχει αλλάξει με την υπερσυγκέντρωση του κόσμου στις πόλεις. Δεν αρκεί πλέον η 
προσωπική επαφή.  

Έτσι εξασφαλίζουμε αδιαλείπτως ανοικτά κανάλια επικοινωνίας με τη βάση. Παρέχεται συνεχής 
ενημέρωση προς τα κάτω για αποφυγή στρεβλώσεων από τα ΜΜΕ αλλά ταυτόχρονα η φωνή της 
βάσης έχει άμεση δυνατότητα παρέμβασης.  
Τα πιο πάνω αποτελούν κάποιες πρώτες σκέψεις, προσθέστε τις δικές σας! 

Ευχαριστώ για την πρόσκληση, με τιμά, και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ ανάλογα. Η Αριστερά, 
και η δυναμική της μέσα στην κοινωνία είναι κρίσιμη ανάγκη που ξεπερνά κατά πολύ τον κομματικό 
μηχανισμό και τα μέλη του ΑΚΕΛ. Η στήριξη και η ενδυνάμωση της Αριστεράς στην παρούσα ιστορική 
συγκυρία, με τους όρους που απαιτεί η μεταβιομηχανική εποχή, είναι κατά τη γνώμη μου, οντολογικής 
σημασίας. 

Β.2 ΠΡΟΤΑΣΗ: Πως να σταματήσει η πελατειακή προσδοκία του κόσμου τζιαι να 

αντικατασταθεί με συλλογικήν διεκδίκησην; (Aceras Anthropophorum) 

Διάγνωση: Που όσους ξέρω δεν άκουσα κανέναν πρώην ψηφοφόρον της αριστεράς να μην ψηφίσει 
ΑΚΕΛ για πολιτικούς λόγους (δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει αλλά ο κύκλος σου είναι ένας δείχτης). 
"Εμέναν δεν με είδεν κανένας", "δεν με εβοήθησεν ο τάδε", "εγώ που...", "εμέναν που...". Ο κάθε 
οπαδός του ΑΚΕΛ εκατάντησεν τζιαι έναν αρφάλιν να ασχοληθεί το κίνημαν μαζίν του. Πολλής κόσμος 
απολιτικοποιήθηκεν τζιαι επιζητά μιαν ατομικήν σχέση με το κίνημα, έναν προσωπικόν ώφελος που 
την σχέσην του με την αριστεράν τζιαι ιδίως που με τους βουλευτές, οι προσδοκίες για έναν πιό δίκαιον 
κόσμον αντικατασταθήκαν με μιαν προσδοκία για δικαίωσην σε προσωπικόν επίπεδον. Η απόγνωση 
που την οικονομική κρίση, η όξυνση της εκμετάλλευσης τζιαι της αδικίας αντί να μετατραπεί σε θυμό 
προς τζιείνους που ωφελούνται κατευθύνεται (τζιαι που τα μέσα) προς το ΑΚΕΛ. 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678006321
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Άποψη 1: Για τούτον έχει τζιαι η αριστερά κατά την γνώμη μου ευθύνη, διότι αντί να πεί καθαρά ΌΧΙ, 
εμάς δεν είναι δουλειά μας να σάζουμε προσωπικά προβλήματα του κόσμου με το κράτος, εθεώρησεν 
σαν αποκατάσταση της δικαιωσύνης το να βοηθήσει τον τάδε τζιαι τον δήνα, να προχωρήσουν την 
δουλειά τους με το κράτος. Μερικοί βουλευτές μάλιστα για να διασφαλίσουν τους σταυρούς για την 
επόμενην εκλογήν εκάμαν την διευθέτησην παραπόνων βιομηχανίαν. Τούτον ονομάζεται με καθαρά 
λόγια παραγοντισμός, τζιαι η σχέση τούτη πελατειακή.  

Άποψη 2: Τούτη η σχέση είναι άσχετη με αριστερές αξίες. Είναι τζιαι αντιπαραγωγική διότι παράγει 
παραπάνω παραπονούμενους παρά ευχαριστημένους. Είδα πολλούς που τους εκάμαν εκδούλευσην 
τζιαι ήταν περαπονούμενοι διότι εθέλαν τζιαι άλλην. 

Πρόταση 1: Τούτον το πράμα πρέπει να γίνει σσ̆̆οινίν τζιαι να κοπεί. Το ΠΓ φκάλλει απόφασην ότι 
απαγορεύεται ρητώς στους βουλευτές να κανονίζουν παράπονα πολιτών, συγγενών ή φίλων.  

Πρόταση 2: Σε αντιστάθμησμαν, η αποκατάσταση αδικιών πιάννει πολιτικήν ουσίαν τζιαι νόημαν. Οι 
βουλευτές πιάννουν πρωτοβουλίες για να αποκατασταθεί η αδικία τζιαι να βελτιωθεί η κατάσταση για 
ΟΛΟΥΣ τους αδικημένους. Δημιουργούνται σε όλες τις πόλεις στο πρότυπον τζιείνου που εξεκίνησεν η 
επαρχία Λάρνακας, ίσως πιο αναβαθμισμένον, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΙΚΙΩΝ. 
Κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, έμμισθα στελέχη αλλά τζιαι εθελοντές δικηγόροι, οικονομολόγοι, 
πολιτικοί μηχανικοί ή αρχιτέκτονες, εργολάβοι, γιατροί, νοσοκόμοι, όσοι ξέρουν τους κανονισμούς του 
κράτους, συμμετέχουν για να βοηθήσουν τους αριστερούς πολίτες να διεκδικήσουν τα δικαιώματα 
τους. Όποιος βουλευτής λαμβάννει το οποιονδήποτε αίτημα απαντά ότι απαγορεύεται που τους 
κανόνες να ασχοληθεί τζιαι το αναθέτει στες αρμόδιες επιτροπές αποκατάστασης αδικιών τζιαι 
διεκδίκησης προσωπικών δικαιωμάτων. 

Οι επιτροπές ή τα συμβούλια τούτα, δεν πολεμούν το κράτος, αφού θέλουμεν κράτος 
αποτελεσματικόν τζιαι δίκαιον. Το βοηθούν να κάμει σωστά την δουλειάν του βοηθώντας τον κόσμον 
να κάμει την δουλειάν του ακολουθώντας τες σωστές διαδικασίες διεκδίκησης. Οι επιτροπές τούτες 
μπορεί να πιάννουν τζιαι πρωτοβουλίες ομαδικής διεκδίκησης. Για παράδειγμαν να μαζέψουν δεκάδες 
άτομα με καταρράκτη που καρτερούν χρόνια σειρά για εγχείρηση τζιαι να διαδηλώσουν μπροστά που 
το υπουργείο υγείας. Όποιος πολιτης καταφέρει να κερδίσει το δικαίωμαν του, κάμνει τζιαι μιαν 
οικειοθελή εισφορά στο κόμμα, οπότε ξεκαθαρίζει τζιαι η σχέση ότι δεν είναι πελατειακή. Το κόμμα 
διεκδικεί με τον ίδιον τρόπον για ούλλους τζιαι σε ατομικό τζιαι συλλογικόν επίπεδον. Η ασχολία με 
έναν προσωπικό πρόβλημα γίνεται πολιτική πράξη τζιαι όχι εξυπηρέτηση του "άρχοντα" προς τον 
αδύναμον. Οι αριστεροί βουλευτές δεν θα είναι σαν τους δεξιούς. Τζιαι έτσι θα μπορούν να κτυπούν 
το ρουσφέτι με παραπάνω σθένος, αυτοπεποίθηση τζιαι από σχέσην ηθηκής ισχύος. Θα έβρει τζιαι η 
κκελλέ των βουλευτών υσηχία να ασχοληθούν με το κοινοβουλευτικόν έργον. Πολλοί βουλευτές ήδη 
εκρατούσαν αυτήν την στάσην, η διαφορά είναι ότι θα το κάμνουν ούλλοι τζιαι αυτόν θα κάμνει την 
διαφοράν της αριστεράς. 

Ο Διάλογος ή η Χαραυγή μπορεί να έχουν επίσης ρόλον όπου οι επιτροπές θα δημοσιεύκουν 
προβλήματα όταν δεν βρίσκουν ανταπόκριση ή ακόμα τζιαι με θετικόν τρόπον για να επαινούν 
τζιειαμαί που ελύθην πρόβλημαν. Οι δημοσιογράφοι να κάμνουν ρεπορτάζ για τα συγκεκριμένα 
προβλήματα του κόσμου τζιαι οι επιτροπές θα είναι πηγές θεματικής έμπνευσης. 

Αντί να απολιτικοποιούμεν τον κόσμο με πελατειακή σχέση, η επίλυση του προβλήματος να είναι 
ευκαιρία για πολιτικοποίηση. Τζιαι είναι αυτονόητο ότι μια τέτοια προσπάθεια είναι μέρος μιας πιο 
γεννικής επίθεσης προς το ρουσφέτι τζιαι το πελατειακό κράτος που το κόμμα τζιαι την 
κοινοβουλετικήν ομάδα με συγκεκεριμένες πρωτοβουλίες, προτάσεις νόμους με στόχο ένα 
πραγματικό σύχρονο ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ. 
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Β.3 ΠΡΟΤΑΣΗ (Stella Theocharous) 

Ακόμα μια πρόταση για συζήτηση. Έχουμε στις τάξεις μας άτομα που ασχολούνται με σοβαρά 
κοινωνικά θέματα. Η Argentoula Ioannou σιωπηλά εδώ και χρόνια ασχολείται με τις μονογονεϊκές 
οικογένειες καθώς και με θέματα βίας κατά των γυναικών. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα η σύσταση 
επιτροπών που να ασχολούνται με τα θέματα αυτά και να προωθούν την πολιτική μας όσον αφορά 
κοινωνικά θέματα; Antonis Theocharous. Ασχολήθηκες επίσης με τις μονογονεϊκες οικογένειες καθώς 
και θέματα προσφύγων. Το ίδιο και ο Nicos Trimikliniotis. Ευέλικτες επιτροπές που θα προωθούν ιδέες 
και πολιτικές στα σώματα λήψης αποφάσεων καθώς και ιδέες για συζήτηση όσον αφορά τον 
καθορισμό και υιοθέτηση πολιτικής. 

Β.3.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας 

Maria Christou Milioti Στελλα γεια σου. Τωρα να πεις οτι η Αργεντουλα ασχολειται "σιωπηλα' εν τζαι 
λλιον του γελασματου για οσους την ξερουμε..smile emoticon:) Επιτροπες πού εννοεις; 

Maria Christou Milioti Στελλα γεια σου. Τωρα να πεις οτι η Αργεντουλα ασχολειται "σιωπηλα' εν τζαι 
λλιον του γελασματου για οσους την ξερουμε..smile emoticon:) Επιτροπες πού εννοεις; 

Maria Christou Milioti Χαριτολογωντας για το σιωπηλα, επειδη εν διεκδικητικη. Αυτο εννοουσα. 

Stella Theocharous Maria Christou Milioti το κατάλαβα! Χρειαζόμαστε όμως διεκδικητικούς 
ανθρώπους και μάλιστα γυναίκες! 

Stella Theocharous Maria Christou Milioti το κατάλαβα! Χρειαζόμαστε όμως διεκδικητικούς 
ανθρώπους και μάλιστα γυναίκες! 

Argentoula Ioannou Νομιζω αυτο που χρειαζεται σημερα να κανουνε ειναι δρασεις και παρεμβαση 
στην κοινωνία.. χρειαζομαστε πολιτική πραξη η οποια θα γεννα κατι καινουργιο σε θεωρια και 
θεσεις...οι αναλύσεις σε "επιτροπες" απο μονες του 

Argentoula Ioannou Οι αναλύσεις απο μονες τους δεν αντιμετωπίζουν τις αναγκες της κοινωνίας... 

Argentoula Ioannou Δευτερον η αριστερά πρεπει να αξιοποιησει αποψεις σκεψεις και συμμετοχή 
κοσμου που δεν συμμετεχει σημερα στις δομές. 

Stella Theocharous Άρα προτείνουμε συμμετοχή στις δομές. Ναι; 

Argentoula Ioannou Nα προτεινουμε παρεμβασεις στην κοινωνια.με διευρυμενη συμμετοχη 
αριστερων φωνων 

Panos Parras Καλωσορίζουμε τα νέα μελη της ομάδας..Ο Antonis Theocharous ειναι ηδη 
μέλος!Argentoula Ioannou και Nicos Trimikliniotis αναμένουμε την πολύτιμη συνδρομή σας στον 
ανοικτό διάλογο. Η εμπλοκή της κοινωνίας ξεκίνησε ηδη. Να επανέλθουν οι αριστερές φωνές στην 
πρωτη γραμμή 

Argentoula Ioannou Και ολοι εσεις να μπειτε μποστα .σε αγωνες, δρασεις συζητησεις..να 
επενεργησουμε στην κοινωνια να διεκδικησει, να ξυπνησει 
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Panos Parras Θα μπούμε.. Ο ανοικτός διάλογος μεταξύ μας ειναι μια καλη αρχή.. Δν συζητάμε πλεον 
μεσα σε κλειστές πόρτες.. Εχουμε λογο ολοι στις αποφάσεις που αφορούν το μελλον κ την πορεία της 
αριστεράς 

B.4 ΠΡΟΤΑΣΗ (Marinos Pavlou) 

Μια εισηγηση: Στις ΚΟΒ οταν συζητειται ενα θεμα π.χ για υποψηφιο δημαρχο στις επερχομενες 
δημοτικες εκλογες, να μην ερχεται "εισηγηση απο το πολιτικο γραφειο/ κεντρικη επιτροπη" για 
εγκριση ή απόρριψη και να κατατιθεται πρωτη, κατα το ανοιγμα της συνεδριας.  
Αντιθετα, οι ΚΟΒ να αφηνονται απο μονες τους πρωτα να συζητουν και να αποφασιζουν και στο ΤΕΛΟΣ 
της συνεδριας ας κατατιθενται και οι εισηγησεις του πολιτικου γραφειου. Με λιγα λογια, ας μην γινεται 
τοσο φανερη προσπαθεια καθοδηγησης και να μην αποστελλονται "σοφοι" στις ΚΟΒ με μονο σκοπο 
να περασουν αυτο που θελουν. 

Και αφου μιλω για εκλογες.. Ας μην συνεργαστουμε ΠΑΛΙ με εδεκ δηκο για κοινους υποψηφιους. 

B.4.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Panos Parras Τούτο που θίγεις Marinos Pavlou είναι μεγάλη μάστιγα για το κόμμα. Ευνοείται από το 
σύστημα του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού και την ίδια ώρα εξαϋλώνει και τα περιορισμένα του 
πλεονεκτήματα. Βασικά το κόμμα καθορίζει την γραμμή του και νομίζει ότι ο κόσμος δεν το 
αντιλαμβάνεται. Κάποτε έπιανε ίσως αυτή η πρακτική, μέχρι που στην πορεία ο κόσμος κουράστηκε 
και το θεωρεί ύψιστο εμπαιγμό. Ακόμα και να ξεφύγει κάποιος από τη γραμμή και να καταφέρει να 
παρεισφρήσει στα ψηφοδέλτια, στο τέλος ξεκινά η άλλη πρακτική, της επίπλαστης κατηγορίας από 
στόμα σε στόμα για να μην εκλεγεί. Και σιγά σιγά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε με όλα τα γνωστά 
αποτελέσματα.. 

B.5 ΠΡΟΤΑΣΗ (Andy Georgiou) 

Ο ρόλος της αριστεράς σήμερα και ο ιστορικός της σκοπός είναι να ορίσει και να εφαρμόσει την 
'Δημοκρατία' ως πολίτευμα. Θεωρώ ότι όλα τα ζητήματα που στρέφονται γύρο από τον 'κρατισμό', την 
απελευθέρωση της εργατικής τάξης, τον σοσιαλισμό και εν τέλει τον κομμουνισμό μπορούν πολύ 
εύκολα και με προσιτό τρόπο να μεταδοθούν στον απλό πολίτη μέσα από την ρητορική της 
Δημοκρατίας. Ο Λένιν μίλησε για τον δημοκρατικό συγκεκτροτισμό, έννοια η οποία χρήζει περαιτέρω 
εξήγησης και πρακτικής εφαρμογής. Πότε και πια δημοκρατία. Πότε και πως συγκεκτροτισμός. Θεωρώ 
ότι αυτές πρέπει να είναι τα βασικά ερωτήματα που καλείται το κόμμα να απαντήσει. Δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απαρνηθεί την μαρξιστική, επιστημονική του βάση αλλά πρέπει να την βάλει σε 
εφαρμογή. 

--η ενδυνάμωση των Κ.Ο.Β με παροχή κομματικών κονδυλίων και την ενθάρρυνση τους για την 
δημιουργία τοπικών πρωτοβουλιών που επωφελούν την κοινότητα τους. Π.χ. δημιουργία κοινοτικών 
λαχανόκηπων, κοινοτικών κοινωνικών χώρων αναψυχής, κοινοτικών ΜΜΕ μέσω των social media κ.α. 

--Δημιουργία πλατφόρμων που να συνδέουν αυτές τις βάσεις πέραν του Συνεδρίου και σε μόνιμη 
βάση. Π.χ. Μπορεί να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στην οποία να συνδέονται αγροτικές ομάδες με 
αστικές καταναλωτικές ομάδες οι οποίες να εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα βγάζοντας έτσι έξω από 
την εξίσωση τους μεσάζοντες και τις μεγάλες υπεραγορές. --Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο θεωρώ 
απαραίτητη την προώθηση πολιτικών αποκεντροποίησης και την δημοκρατική ενδυνάμωση των 
τοπικών αρχών. Με άλλα λόγια το πολιτικό μήνυμα του κόμματος πρέπει να είναι η άμεση και 

https://www.facebook.com/marinos.pavlou?fref=nf
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/marinos.pavlou?hc_location=ufi
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συμμετοχική δημοκρατία, η οποία κατά την άποψη μου, είναι ταυτόσημη έννοια με τον Κομουνισμό 
χωρίς όμως να κουβαλά την λάσπη που κουβαλά το όνομα του Κομουνισμού. --Εμπλοκή όλων των 
κοινωνικών ομάδων πέραν των παραδοσιακών εργατικών στρωμάτων. Το προλεταριάτο του 2016 δεν 
είναι μια ομογενής ομάδα αλλά απαρτίζεται από εργάτες σε διάφορες υπηρεσίες, 
αυτοεργοδοτούμενους, βιομηχανικούς εργάτες, μικρό αγρότες, άνεργους κτλ. Όλοι αυτοί πρέπει να 
συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο κίνημα το οποίο δεν θα πάει κόντρα στο κόμμα, αλλά το κόμμα, χωρίς 
να προσπαθήσει να το ελέγξει, θα συνεργαστεί και θα εργαστεί μαζί του για την κοινωνική αλλαγή που 
θέλουμε. --Τέλος, πρέπει να ερευνήσουμε και να δούμε παραδείγματα στο εξωτερικού που 
θεωρούμαι ωφέλημα. Καλά παραδείγματα υπάρχουν στην λατινική Αμερική κυρίως. Τόση 
μορφωμένοι νέοι μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το πρόγραμμα. --Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να 
γίνει μια σοβαρή και ειλικρινής συζήτηση για τα οικονομικά του κόμματος και των καταμερισμό τους. 

Δεν θέλω να επεκτείνω περισσότερο σε αυτό σημείο. Αυτές είναι κάποιες πρώτες σκέψεις. 
Υπογραμμίζω ότι δεν θεωρώ ότι τα πιο πάνω σημεία ξεφεύγουν από την μαρξιστική σκέψη και 
συγκεκριμένα θεωρώ όλα τα πιο πάνω σημαντικά βήματα για να εννοηθεί ο δημοκρατικός 
συγκεντροτισμός και να επεκταθεί σε όλες τις μορφές της ζωής μας. Η Δημοκρατία είναι το σύνθημα 
που ενώνει το προλεταριάτο σήμερα και άρα το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. 

B.6 ΑΚΕΛ – Δημοκρατία - (Panos Parras) 
 
Αν το κόμμα επιθυμεί ειλικρινώς τη συμμετοχή του κόσμου, οφείλει να προετοιμαστεί για μια 
γενναία στροφή προς τη δημοκρατία.  
Εισήγηση: 
Αρχής γενομένης με την Κεντρική Επιτροπή.  
Οι 100 έδρες της ΚΕ μπορούν να κατανεμηθούν ανά επαρχία, πχ 30 Λευκωσία, 25 Λεμεσός, 20 
Αμμόχωστος, 12 Λάρνακα, 8 Πάφος, 5 Κερύνεια. Θα στηθούν κάλπες σε όλες τις κομματικές ομάδες ή 
σε παραδοσιακά μεγάλα εκλογικά κέντρα και θα κληθούν να ψηφίσουν όλα τα μέλη ή και οι φίλοι 
του κόμματος (Οι φίλοι μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστή κομματική ιδιότητα με συγκεκριμένα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις).  
Οφέλη: Εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή του κόσμου στη διαδικασία επιλογής των σωμάτων του 
κόμματος. Εξασφαλίζεται ότι οι υποψήφιοι και μετέπειτα εκλεγέντες θα έχουν επαφή με τον κόσμο 
για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη. Ο Ακελικός κόσμος θα γνωρίζει ποιοι αποφασίζουν για 
λογαριασμό του. 

B.6.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

 Dora Demetriou Αυτή είναι κατά την άποψη μου μια πολύ καλή πρόταση που πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην επιστολή με τις προτάσεις προς το κόμμα! Η εφαρμογή της λογικά θα σημαίνει 
εκ των προτέρων αλλαγή στο καταστατικό του κόμματος σωστά; 

Panos Parras Ναι θαρρώ θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του καταστατικού. Ομως υπάρχουν 
πολλοί τρόποι να γινει μια θεσμοθετημένη υπέρβαση. Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες 
λύσεις 

Makis Kazakeos Πολύ πολύ επικοδομητικά και το εννοώ. Η πρόταση αυτή θα είναι ίσως το τέλος του 
ΑΚΕΛ. Και αν δεν είναι αυτό φίλε Πάνο θα είναι ίσως η μετατροπή του εντελώς σε συναγερμό ή δηκο 
με τον κάθε υποψήφιο να τρέχει για πάρτι του, να υποσκάπτει τους αντίπαλους, να προσπαθεί να 
εγγράψει μέλη και φίλους οπως γίνεται στα αστικά κόμματα κλπ κλπ. Νομίζω τα γνωρίζεις να μην τα 
αναλύσω άλλο. Αλήθεια γιατί θέλουμε να αλλάξουμε κάτι που αποδεδειγμένα βοήθησε το κόμμα να 

https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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έχει μια σωστή οργανωτική δομή;;;; Τα μέλη εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο συνέδριο 
δειχνοντας εμπιστοσύνη στην κρίση τους. Οι σύνεδροι εκλέγουν την κ.ε. έχοντας υπόψη τους την 
δράση και προσφορα και αντιλήψεις τους. Αυτοί πλέον αναλαμβάνουν τον βαρύ ρόλο και καθήκον με 
υπευθυνότητα να εκλέγουν π.γ. και γ.γ. Δεν μπαίνει δηλαδή σε καμιά περίπτωση το θέμα του λαικίζειν 
και αμπελοσοφειν, κούφιες υποσχέσεις σε μαζικές προσωπικές συγκεντρώσεις, τέϊα κλπ !!!!! Σίγουρα 
υπάρχουν και προσωπικά κριτήρια αλλά αυτά μειώνονται κατα πολύ όταν έχεις να κάνεις με στελέχη 
του επιπέδου της κ.ε. παρά με μάζες που μπορεί να μην γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, δράση 
και προσφορά και να γίνονται κοινωνοί συγγένειας, προσωπικης φιλίας, ακόμη και υποσχέσεων και 
συμφερόντων. 

Όσον αφορά την ποσόστωση κατα επαρχίες αυτή γίνεται με τον αριθμό των συνέδρων οι οποιοι όμως 
έχοντας υπόψη όλη την άλλη προσφορά τους πλην του ....τοπικιστικού ψηφίζουν τα μέλη της κ.ε. 

!!! Όχι πως συμμερίζομαι ότι οι έμμισθοι εν καθοδηγούμενα πιόνια (τους θεωρώ ίσως και τους πιο 
συνειδητούς για να διαλέξουν αυτό το ψυχοφθόρο επάγγελμα) αλλά ίσως να σιωπήσουν γενικά οι 
ξερόλες και διάφοροι κακοθελητές να πιάνουν στο στόμα τους το ανώτερο σώμα του κόμματος που 
είναι το συνέδριο και να χαρακτηρίζουν τις εκατοντάδες αντιπροσώπους ....άσχετους γιατί εκλέγουν 
εκείνους που εκλέγουν ενώ οι ίδιοι δεν ξερω και γω τι θα ψήφιζαν !!!!!  
Αυτό που πρέπει να διορθωθεί είναι οι μηχανισμοί ελέγχου και όχι οι διάλυση των δομών. Οι 
μηχανισμοί ελέγχου δυστυχώς κατά την άποψη μου έχουν σπαραλιάσει μετά την κρίση του 90 και θα 
πρέπει να αναδιαμορφωθουν. Όχι για να κάνουν κυνήγι μαγισσών αλλά ακριβώς το αντίθετο να έχουν 
στην διάθεση τους όλα τα μέσα και στήριξη για να κάνουν συνεχείς και εμπεριστατωμένους ελέγχους 
σ' όλα τα ζητήματα. 

Panagiotis Charalampous Λάικ γιατί ήταν το πιο επικοδομητικό σου σχόλιο στο γκρουπ 

Makis Kazakeos Εν πολλά τα εποικοδομητικά σχόλια μου στο γκρουπ οπως τζινα ούλλα που σου 
απάντησα για τον Μαρθάρην που άνοιξες φάλιες αλλά εν απάντησες γιατί κρύφκεις οποτε θέλεις :) :) 
:) ...... Και θα μπορούσαμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά άλλα αν και εφοσον υπήρχαν κάποιοι 
κανόνες στο γκρουπ αλλά δυστυχώς. 

Panagiotis Charalampous Σχολιάζω όπου θεωρώ ότι το σχόλιο μου θα έχει εποικοδομητικό χαρακτήρα. 
Όπου θεωρώ ότι η κατάσταση ξεφεύγει αποσύρομαι. Για το θέμα Μαρθάρη διατύπωσα την άποψη 
μου και δεν νομίζω να χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Μετά την εμπειρία Λιλλήκα είμαι ενάντια στο να 
μπαινει οποιοσδήποτε ανεμόμυλος στο κόμμα. 

Makis Kazakeos Ασφαλώς και δικαίωμα σου να σχολιάζεις οπου θέλεις και δεν θα σου το επιβάλει 
κανείς. Όμως "δεοντολογικα" όταν ανοίγεις ένα καινούργιο ποστ με συγκεκριμένο θέμα και σου 
απαντήσει κάποιος θεωρω οτι έχεις "υποχρέωση" να τοποθετηθείς. Και η απάντηση μου προς εσένα 
δεν περιειχε κάτι το μεμπτο πλην την έντονη μου διαφωνία για την σύγκριση που έκανες. Στην ουσία. 
Φίλε μην τσουβαλιάζουμε ολους τους συνεργαζομενους με το κόμμα σε ένα καλάθι. Υπήρξαν ΚΥΡΙΟΙ 
όπως ο Παπακώστας, ο Παπαγεωργίου και άλλοι και δεν πρέπει να πιάνουμε μονο το παράδειγμα του 
ανεμόμυλου. 

Panagiotis Charalampous Δεκτό. Θα αλλάξω την θέση μου στο να είμαστε τριπλά προσεκτικοί. Εγώ με 
τον Χανίδη δεν πείστηκα ότι ακόμα ότι ήταν καλή επιλογή. Γιατί πέραν της δημόσιας τοποθέτησης και 
των δικαστηρίων υπάρχει και η περιρρέουσα... 

Makis Kazakeos Μα σίγουρα και δεν θα μας "αρέσουν" όλους όλοι οι συνεργαζόμενοι ούτε ακόμη καν 
και οι δικοί μας. Αλλά εν άγνοια σου το πιο πιθανο τι ειναι ο Μαρθάρης τον έβαλες στην ίδια κατηγορία 

https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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με τον Χαννίδη και αυτό φίλε και ενοχλεί πολύ και ειναι κατά την άποψη μου πολύ λανθασμένη 
ενέργεια. Νάσε καλά.. 

Panagiotis Charalampous Ξέρω τον Μαρθάρη και τις απόψεις του. Και διαφωνώ μαζί του. Γι αυτό δεν 
θα τον έβλεπα ποτέ σε ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ 

Makis Kazakeos Και δεν είναι μόνο θέμα απόψεων ρε Παναγιώτη μου. Είναι η όλη του συμπεριφορά 
και ύβρεις. Μπαίναμε σε γκρουπ να συζητήσουμε/απαντήσουμε του κάθε φασίστα για την οικονομία, 
τις ευθύνες του ακελ και του χριστόφια, το μαρί κλπ και μας έβριζε, μας ...μπεμπεριαζε, μας έλεγε τοσα 
και τοσα συκοφαντικά, υβριστικά κλπ. Απόψεις είπαν πολλοί και τις συζητήσαμε και κάποιοι απ' 
αυτούς ήταν και στον αγώνα των εκλογών μαζί μας. Δεν έχουμε πρόβλημα με απόψεις. Εχουμε 
πρόβλημα με συμπεριφορές και εχθρούς. Φυσικά βεβαια αν απόψεις αυτές ανήκουν στην σφαίρα του 
να διορθώσουν κακώς έχοντα ή να έχουν σκοπό και στόχο παρόμοιο με αυτό του κόμματος οπως 
αποφάσισαν τα μέλη του στα συνέδρια. 

Panos Parras Μάκη μου ειμαι σίγουρος οτι μέχρι να τελειώσει τουτη η διαδικασία των προτάσεων θα 
συμφωνήσουμε σε πολυ περισσότερα πράγματα απ οτι νομοζαμε εξ αρχής. Τωρα στο θεμα 
δημοκρατία. Εμενα αφετηρία μου ειναι το προβλημα αντιπροσώπευσης που ταλανιζει το κόμμα. Ειναι 
διάχυτη η εντύπωση οτι κυβερνούν λίγοι και εκλεκτοί, έμμισθοι κλπ. Δεν συμμερίζομαι πλήρως αυτη 
την αποψη αλλα σε μεγάλο βαθμό αυτο ισχυει στον κοσμο. Επομένως κατα την ταπεινή μου αποψη η 
δημοκρατική εκλογή απο τη βαση θα ηταν μια καλη αρχή για να εχει όντως λογο ο κόσμος που πολυ 
σωστα ειπες μπορει να μεν ειναι μέλος του κόμματος για πολλούς λόγους. Θα συμφωνήσω οτι θα 
υπαρχει προβλημα στις προσωπικές ατζέντες. Ειναι μια απο τις ανησυχίες μου ειλικρινά! Είδες ομως 
χθες που εβαλε κι ο Α. Ψαράς το ζήτημα στη λεμεσο. Υπάρχουν ηδη, η Λεμεσός στις τελευταίες εκλογές 
έκλαψε. Αρα ναι στο ζήτημα αυτο νομιζω θα απαντήσουμε με τον σωστό μηχανισμό ελέγχου που 
έθεσες κ εσυ πιο πανω, αλλα και με έναν αλλο ακομα τροπο. Την επιλογή σωστών ανθρώπων. Η 
αριστερα εδω διαφέρει απο τα αλλα κομματα που ειπες, οφείλει και μπορει να διαλέξει άτομα που το 
ποιόν τους να ειναι εξαίρετο! άριστους των άριστων και όχι στην υποκριτική του εφαρμογή αλά 
αναστασιαδη. 

Makis Kazakeos Εγώ ξέρω το οτι συμφωνούμε στα πλείστα μάλιστα. Απλά κάποιοι θεωρούν ότι οποτε 
μιλήσει κάποιος που είναι στο κόμμα εν το... προπατορικό αμάρτημα !!!! Θα το αφήσω ως εδώ να μπω 
στην ουσία. Ναι υπάρχει ο παραγοντισμός και να φανταστείς έχουμε αυστηρό κώδικα δεοντολογίας 
κλπ. Ναι συμφωνούμε στον έλεγχο και την πειθαρχία. Στο θέμα όμως του να εκλέγονται τα μέλη της 
κ.ε. από τους όποιους φίλους ή μέλη του κόμματος απευθείας θεωρώ ότι οχι απλά θα δώσει ευκαιρία 
στην αύξηση του φαινομένου του παραγοντισμού αλλά και θα δημιουργήσει τα φαινόμενα που 
συναντάμε σε άλλα κομματα μέχρι και θελημένα να ζημιώνετε η συνολική δουλειά ή το κόμμα για το 
συμφέρον του ενός. Οι ομαδοποιήσεις και όλα τα άλλα κακά των αστικών κομμάτων θα μας ωθήσουν 
σε ατέρμονες διαμάχες και εσσωτερικές τριβές οπου καμια διαδικασία ελέγχου δεν θα μπορεί να 
εφαρμοστεί. 

Τώρα... Πως λύουμε το θέμα της εντύπωσης ή της πραγματικότητας ότι κουμάντο κάνουν οι έμμισθοι 
ή λίγοι εκλεκτοί. Νομίζω θα θεωρηθεί γενικό αυτό που θα πώ φίλε αλλά είναι η μόνη διέξοδος. Η 
ΠΛΗΡΗΣ εφαρμογή των "διδασκαλιών" και των εργαλείων της ιδεολογίας μας. Η παιδεία, η 
διαπαιδαγώγηση ή συνεχής μορφωτική δουλειά και η μη εξάρτηση των κομματικών μελών από 
"προσωπικότητες" αλλά από δράση, προσφορά και αντίληψη. Κακά τα ψέματα αν μπούμε στην 
διαδικασία των οριοθετήσεων ποιά εν τα μέλη της κ.ε. νομίζω θα κανουμε τεράστιο πολιτικό και 
ιδεολογικό λάθος. Και επαναλαμβάνω. Αν κάποιος είναι έμμισθος δεν σημαίνει εξαρτώμενος. Εχει 
δίκαιο που το νομίζει έτσι κάποιος κόσμος αλλά πίστεψε με οι εμμισθοι εν οι πιο απαιτητικοι που 
ούλους και προς την ηγεσία και προς τα μέλη κλπ. 
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Panos Parras Όταν επιχειρούμε την επίλυση ενός προβλήματος, σίγουρα αυτό έχει επιπτώσεις. Οπότε 
εκεί επιλέγουμε τι προτεραιότητες θέτουμε, το κόστος και το όφελος. Εν προκειμένω, θεωρώ ότι το 
δημοκρατικό άνοιγμα θα φέρει τον κόσμο ξανά κοντά στο κόμμα. Τωρα, το άνοιγμα σε φίλους ή σε 
περισσότερα μέλη και η εφαρμογή αμεσοδημοκρατικών πρακτικών, θα οδηγήσει σε αυτο που είπες 
φίλε Μάκη την αύξηση φαινομένων παραγοντισμού. Όμως πρότεινες και λύσεις και θα συμφωνήσω. 
Μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να γίνει η ορθή ενημέρωση περί των αρχών της ιδεολογίας μας και σε 
αμεση εφαρμογή να τεθεί ένας αυστηρός κώδικάς ηθικής και δεοντολογίας. Η αυστηρή πειθαρχία και 
η επιβολή ποινών σε όσους δεν συμμορφώνονται θα ήταν μια πολύ καλή λύση. 

Nicholas Valanides Μάκη ως το σημείο του να γίνονται τοπικά οι εκλογές για να υπάρχει 
αντιπροσωπευτικότητα σε τοπικό επίπεδο εν θεωρώ οτι εν λάθος. Που τζιαμε και μετά μπορεί να 
ελεχθεί το φαινόμενο να γράφει κάποιος μέλη απλά για τις εκλογές με το να πρέπει να συμπληρώσεις 
μια διετία η κάτι τέτοιο σαν μέλος για να έχεις δικαίωμα ψήφου. Επίσης να γίνεται έλεγχος τζιαι να 
υπάρχει διαγραφή αν το μέλος χάσει πάνω που 50% των συνεδριών της ομάδας του τα πρώτα 2 χρόνια 
η κάτι. Εσιει τρόπους και δικλείδες κάθε αρνητικό να αντιμετωπιστεί. 

Makis Kazakeos Μα τι εννοείς δεν κατάλαβα Νικόλα μου;;;; Να εκλέγονται οι αντιπροσώποι για το 
συνέδριο και μετά;;; 

Nicholas Valanides Makis Kazakeos οχι λέω να εκλέγονται τα μέλη της ΚΕ ανα επαρχία. Υπάρχει έντονη 
άποψη οτι φκένουν παραπάνω "χωραίτες" τζιαι υπάρχει πιο μικρή αντιπροσώπευση άλλων επαρχιών. 
Με το να εφαρμόσεις την εκλογή σε τοπικό επίπεδο εννα ξέρει ο κόσμος οτι κάθε φορά η κεντρική 
εννα εχει 5 παφίτες 25 λεμεσιανούς κλπ 

Makis Kazakeos Νικόλα μου φαινομενικά αυτό που λες εν πιο καλό, αντιπροσωπευτικό κλπ κλπ για το 
θέμα των τοπικών ζητημάτων και ούτε καθεξής. Αυτή η ποσόστωση υπάρχει για το συνέδριο. Και 
μάλλον δεν είναι ποσόστωση είναι η απλή αναλογική δηλαδή ανάλογα με τα μέλη που έχει η κάθε 
επαρχία στέλλει αντίστοιχους αντιπροσώπους. Όμως η κ.ε. φίλε είναι ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ όργανο. Εκεί κρίνονται στελέχη κυρίως για την δράση προσφορά τους, αντίληψη, καθήκοντα 
στο κίνημα κλπ. Ναι συμφωνώ οτι μπορεί να έχουν περισσοτερη "προσβαση" οι χωραιτες π.χ. αλλά 
είναι μικρό το τίμημα μπροστα στο να θυσιάσουμε αξίες και ικανότητες για να έρτει και ακόμα ένας 
π..χ. που την τάδε επαρχία. Σίγουρα δεν υπάρχει το τέλειο σύστημα. 

Peter Iosif Η κατανομη εδρων ανα επαρχια συζητηθηκε νομιζω στο τελευταιο συνεδριο και 
απορριφθηκε. Το κυριο επιχειρημα ηταν πως με το υπαρχων συστημα μπορεις ο εκαστοτε συνεδρος 
να ψηφισει οποιονδηποτε ενω η κατανομη ανα επαρχια περιοριζει τις επιλογες. Η απευθειας εκλογη 
των μελων της κεντρικης επισης την απορριτω καθως τα λειστα μελη δεν γνωριζουν καλα καλα τα 
στελεχη των επαρχιων τους ποσω μαλλον τα στελεχη αλλων επαρχιων, με ολα τα συνεπαγομενα 
προβληματα (συμπληρωση ψηφισης του 80% των θεσεων, προκριση προβεβλημενων στελεχων και 
ουτω καθεξης). Προβληματα που τα εχουμε ηδη κριτικαρει για τις βουλευτικες. Οσο για τους φιλους 
τετοια θεση επισης δεν την δεχουμαι, πιστευω πως φιλοι του κομματος που ενδιαφερονται για το 
κομμα και θελουν να προσφερουν μπορουν καλλιστα γραφτουν μελη 

Makis Kazakeos Σε πολλές Γενικές Συνελεύσεις των συμπλεγμάτων κλπ όπου γίνονται προτάσεις για 
υποψηφιότητες καλούνται ΠΑΝΤΑ και πολλοί φίλοι του κόμματος. Είναι ανθρώποι που για όποιους 
"θεμιτούς" λογους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να γίνουν μέλη. Π.χ. θυμάμαι τον μακαρίτη τον παπά 
μου που επειδή ήταν εργολάβος (άσχετο αν κρατούσε ως τα 79 του το σκεπάρνι) ότι θεωρούσε λάθος 
ναν και μέλος του κόμματος και δεχόταν τον τίτλο του "φίλου". 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
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Peter Iosif Δεχτο ρε Μακη αλλα, η ιδεα τουτη εμενα εν μου αρεσκει. Στις βουλευτικες εκλογες 
καταλαβω γιατι εχουμε και νεες δυναμεις και οι εισηγησεις εχουν στοχο την οσο πιο διευρυνενη 
συμμετοχη. Στο συνεδριο ομως τα πραγματα ειναι διαφορετικα νομιζω 

Makis Kazakeos Όχι δεν μιλώ για το συνέδριο. Συμφωνώ μαζί σου. Για βουλευτικές και δημοτικές 
μιλούσα. 

Maria Yannakaki Προς επίρρωση όσων λέτε, κ. Peter Iosif, κατανομή εδρών ανά επαρχία σημαίνει 
ομοσπονδιοποίηση της ΚΕ, που είναι δημοκρατικοφανές ενώ στην ουσία πλήττει την ελεύθερη 
βούληση των μελών να επιλέξουν ελεύθερα. Επίσης, όποιος δεν θέλει να γίνει μέλος (πχ είναι 
στρατιωτικός) μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις, αλλά δεν μπορεί να έχει δικαίωμα ψήφου. Εκλογή 
Οργάνων και από τους φίλους προσομοιάζει σε αυτό που γινεται στην Ελλάδα από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ 
(όποιος θέλει πάει και ψηφίζει ανά την επικράτεια), με αποτέλεσμα να έχουν Προέδρους 
ανεξέλεγκτους. Σε ένα αριστερό κόμμα τα Όργανα και οι ηγέτες εκλέγονται από τα συνέδρια και 
λογοδοτούν σε αυτά (στο ΑΚΕΛ ο ΓΓ εκλέγεται από την ΚΕ, όπως στο ΚΚΕ) 

Panos Parras Αγαπητή Maria Yannakaki απόλυτα σεβαστή η άποψή σου. Εδώ θα διαφωνήσω όμως. Τι 
σημαίνει δηλαδή στα αριστερά κόμματα ψηφίζουν οι σύνεδροι; Δεν ξέρω σε μικρά κόμματα της 
αριστεράς, όπου τα συνέδρια μπορεί να λειτουργούν αλλιώτικα, αλλά το ΑΚΕΛ ως κόμμα εξουσίας δεν 
μπορεί να χρήζει ως πάνσοφους 1500 σύνεδρους (οι οποίοι λίγο πολύ γνωρίζουμε με ποιες 
διαδικασίες επιλέγονται για να αντιπροσωπεύσουν τις ΚΟΒ) για να εκλέξουν/εκλεγούν στο ανώτατο 
σώμα του κόμματος.. Πως θα έχουμε την απαίτηση μετά σε εθνικές εκλογές να ζητήσουμε τη στήριξη 
του κόσμου στις επιλογές τρίτων; Πολλές φορές μια ανάγνωση της κατάσταση, μας οδηγεί κατευθείαν 
στο πρόβλημα μπροστά. Από το 1988, θυμάμαι το ΑΚΕΛ να έχει αλλάξει 2 Γενικούς Γραμματείς. Δηλαδή 
δεν είχε κανείς άλλος να προσφέρει κάτι 30 χρόνια τώρα; (Δεν μηδενίζω το έργο κανενός ΓΓ, απλώς το 
αναφέρω για προβληματισμό) Παράλληλα, η ΚΕ ανανεώθηκε μόλις πέρσι κατά 50%. Είναι δυνατόν να 
ζητάμε αδιαπραγμάτευτη εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών στο κράτος και στην κοινωνία αλλά 
όχι στο δικό μας σπίτι;;! 

Maria Yannakaki Panos Parras Ας ακολουθήσω, λοιπόν, την σκέψη σου: εκλογή ΓΓ από όλους τους 
εκλογείς, όπως γίνεται στην Ελλάδα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Δλδ, όποιος θέλει πληρώνει 5 ευρώ και 
αποφασίζει ποιος είναι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Είτε ψηφίζει ΔΗΣΥ, είτε ΔΗΚΟ, είτε ΕΛΑΜ. Είτε το κάνει γιατί τον 
ενδιαφέρουν οι εξελίξεις σε ένα μεγάλο Κόμμα, είτε πάει για χαβαλέ, είτε γιατί θέλει να εκλέξει τον 
πιο ακίνδυνο υποψήφιο, είτε γιατί είναι ψηφοφόρος του ΑΚΕΛ. Και πως θα διασγαλιστεί αυτό το 
τελευταίο; Εμφανίζεται η χ Γιαννακάκη και λέει καλημέρα σας φίλη του ΑΚΕΛ, θέλω να ψηφίσω; Δεν 
θέλει πολύ να καταλήξει η ιστορία σε φαρσοκωμωδία. Αν κάποιος επιθυμεί εμπλοκή στα κομματικά 
γράφεται μέλος. Και επειδή εύκολα μιλάμε για έλλειψη Δημοκρατίας στα αριστερά κόμματα, 
σκεφτείτε ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται (με όλες τις ατέλειες τους και τα περιθώρια 
βελτίωσης) είναι άπιαστο όνειρο στα άλλα κόμματα, που είναι καθαρά προσωποκεντρικά. Κάνετε 
κριτική στη λενινιστική/πυραμοειδή λειτουργία του ΑΚΕΛ: μα έτσι είναι διαμορφωμένα ΟΛΑ τα 
κόμματα (δεξιά, κεντρωα ή αριστερά) σε όλο τον δυτικό κόσμο. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό για 
προτάσεις: πχ οριζόντιες δομές, επιτροπές αντί για Οργανώσεις βάσεις κλπ 

Panos Parras Υπάρχουν δυνατότητες για διάφορα έντιμα κριτήρια. Δεν χρειάζεται να επαναληφθεί 
κανένα φιάσκο τύπου ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Ακόμα κ αν αποκλειστούν οι "φίλοι" είναι πολύ πιο δημοκρατικό 
να ψηφίσουν όλα τα μέλη. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σύγκριση που κάνετε με τα προσωποκεντιρκά 
κόμματα, αλλά επί της ουσίας τι είναι δηλαδή το ΑΚΕΛ; τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ; Με άλλα λόγια, αυτό που 
προσπαθώ να πω είναι ότι ο κόσμος γύρισε την πλάτη. Αισθάνεται ότι οι αποφάσεις είναι ερήμην του, 
απομακρύνθηκε από τις ΚΟΒ, ούτε θεωρεί πως έχει λόγο στις επαρχιακές επιτροπές, στην ΚΕ κλπ. Άρα 
πως το λύνουμε; Αν υπάρχουν καλύτερες προτάσεις είμαστε εδώ να τις στηρίξουμε. 

https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
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Lukas Perikleous Έχω την εντύπωση ότι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση που περιγράφει ο Panos 
Parras είναι η κατάργηση της καθοδηγούμενης ψήφου για την εκλογή των μελών της ΚΕ από το 
συνέδριο. Ναι, ξέρω το επιχείρημα ότι με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται ο παραγοντισμός και 
εξυπηρετείται ο στόχος για ενημέρωση των συνέδρων ώστε να είναι κατάλλξλα πληροφορημένοι κατά 
την ψηφοφορία. Σε αυτό το επιχείρημα όμως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Πώς εξασφαλίζεται η 
ακεραιότητα και η αντικειμενικότητα εκείνης της ομάδας που αποφασίζει ποιοι θα προταθούν; Το να 
ισχυριστούμε ότι μια τέτοια ομάδα μπορεί να υπάρχει είναι το ίδιο με το να ισχυριζόμαστε ότι μπορεί 
να υπάρξει μια πεφωτισμένη δικτατορία. 

Peter Iosif Εταιρω εκαταιρω, το κατα ποσο θα υπαρχει εισηγηση ή οχι δεν εχει σχεση με την 
ομοσπονδιοποιηση του κομματος 

Lukas Perikleous Δεν αναφερόμουν στην πρόταση για κατανομή στις επαρχίες αλλά για το θέμα της 
άμεσης εκλογής των μελών της ΚΕ. 

Panos Parras Η ομοσπονδιοποίηση εν ενα πράγμα, η δημοκρατία εν αλλο. Ας κάνουμε το πρώτο βήμα 
και βλέπουμε 

Peter Iosif Δεν θα ηθελα να απογοητευσω κανενα αλλα το θεμα τεθηκε στο συνεδριο και ειχε 
καταψηφιστει (νομιζω δυο φορες). Ασχετα τι υποστηριζω θα πρεπει να σημειωθει προς υποστηριξη 
των οσων ειπες πως τοσο η καταταξη οσο και η εισηγηση ειναι πρακτικες που δεν συνανταμε αλλου 
στο κινημα. Χαρακτηριστικα στην ΕΔΟΝ οι υποψηφιοι μπαινουν με αλφαβητικη σειρα χωρις καμια 
εισηγηση ενω στην Πεο ακολουθειται ενα μεικτο συστημα οπου ορισμενοι μπαινουν εκ οφφικιου και 
αλλοι με απλη ψηφοφορια 

Panos Parras Το οτι δεν πέρασε με τα τρέχοντα όργανα κ μελη, επιβεβαιώνει την ανάγκη επιτέλους να 
υιοθετηθεί 

Peter Iosif Οσο για την απευθειας ψηφοφορια διατηρω τις επιφυλαξεις μου και για ενα αλλο λογο. Το 
να εισαι συνεδρος προϋποθετει καποια χρονια δρασης ως μελους ακθως και την αποδοχη των 
συντροφων σου της ΚΟΒ που συμμετεχεις, ενω στην απευθειας θα μπορει ο καθε τυχαρπαστος να 
γραφεται μελος, ποσο μαλλον 'φιλος' για να εκλεξει συγκεκριμενους υποψηφιους. Φερω ως 
παραδειγμα το ΔΗΚΟ 

Lukas Perikleous Ναι, το ξέρω ότι το συνέδριο έχει καταψηφίσει την κατάργηση της καθοδηγούμενης 
ψήφου και είναι δικαίωμα του. Αυτό όμως δεν κάνει δημοκρατική την πρακτική. Επιπλέον, και αυτό 
είναι το σημαντικό, όσο διατηρούνται τέτοιες πρακτικές πολλοί αριστεροί στην Κύπρο θα παραμένουν 
σε απόσταση από το ΑΚΕΛ και θα το ψηφίζουν μόνο περιστασιακά. 

Peter Iosif Δεν εχει καμια σχεση με τα οργανα ουτε με τα μελη. Το θεμα απτεται καθαρα στους 
συνεδρους και μονο 

Lukas Perikleous Όπως επισημαίνει και ο Ιωσήφ τα μέλη του συνεδρίου είναι άτομα με χρόνια δράσης 
και τυγχάνουν της αποδοχής των ΚΟΒ. Αν ακόμα και σε εκείνους δεν έχει επιστοσύνη το ΑΚΕΛ, για να 
αποφασίσουν από μόνοι/ες τους για τα μέλη της ΚΕ είναι δύσκολο να μιλάμε για δημοκρατικές 
διαδικασίες. 

Peter Iosif Προς αποφυγη παρεξηγησεως δεν σημαινει πως συμφωνω με την μια ή με την αλλη αποψη 
(μπορει να εχω και τριτη, δικη μου). Γεγονος παραμενει πως δεν μπορει να αλλαχτει αν δεν γινει 
συνεδριο 
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Peter Iosif Τροφη για σκεψη θελω να δωσω με μια ισως εκ των εσω ματια και με την οση πειρα 
απεκτησα. 

Panos Parras Peter Iosif κατέθεσε την δικια σου. Εξάλλου όλες οι προτασεις ειναι για συζήτηση κ 
ζυμώσεις, γιατι Οτιδήποτε για να υιοθετηθεί πρέπει να περάσει απο τα συλλογικά οργανα 

Lukas Perikleous Φυσικά και είναι θέμα απόφασης του συνεδρίου. Αυτό που συζητάμε εδώ είναι για 
το πώς το ΑΚΕΛ μπορεί να ανανεωθεί και να επανακάμψει. Θεωρώ ότι η πρώση των ποσοστών του 
ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια δεν έχει να κάνει μόνο με τη ζημιά που έκανε η διακυβέρνηση Χριστόφια 
ούτε με την γενικότερη απαξίωση των κομμάτων από τους πολίτες. Έχει επίσης να κάνει με το ότι 
κάποιες από τις πρακτικές του ΑΚΕΛ είναι ξεπερασμένες και δεν γίνονται αποδεκτές από πολύ κόσμο 
της αριστεράς. 

Peter Iosif Εχω αποψη επι του ολου, απλα να μου επιτρεψετε να την κρατησω για την κομματικη μου 
και την ΚΕ. Για την ωρα θελω να ακουσω οσο το δυνατο περισσοτερα απο ολο τον κοσμο 

Panos Parras Peter Iosif σεβαστό. Απλα ο στόχος του #AKEListen ειναι ο δημόσιος διάλογος. Αν πχ η 
θέση σου ειναι πολυ δυνατή θα την στηρίξουμε πολλοί. Αντιθέτως μονο οι λίγοι της ΚΟΒ εν παει μονο 
εκει.. Με ολα τα αρνητικά της σύνθεσης της ΚΟΒ.. 

Lukas Perikleous Δικαίωμα σου Peter Iosif να κάνεις αυτό που λες. Όμως λάβε υπόψη ότι ίσως κάποιοι 
από εμάς που είμαστε εδώ ήρθαμε και για να ακούσουμε και όχι μόνο να πούμε απόψεις για να τις 
ακούσει το ΑΚΕΛ. Εγώ για παράδειγμα είμαι αριστερός αλλά δεν είμαι ούτε μέλος ούτε φίλος του 
ΑΚΕΛ. Είμαι εδώ όχι μόνο για να πω την άποψη μου αλλά και για να ακούσω τη συζήτηση και να 
αποφασίσω αν αξίζει τον κόπο να ελπίζω ότι το ΑΚΕΛ θα γίνει κάποτε ένα κόμμα που θα εκφράζει 
πολλούς από εμάς που αποτελούμε την ανέντακτη αριστερά στην Κύπρο. 

Panos Parras Lukas Perikleous απο τα καλυτερα σχολια που διάβασα . Σε παρακαλώ αν εχεις την 
καλοσύνη βάλτο σε ξεχωριστή δημοσίευση εντός του γκρουπ. Αυτος ειναι ενας εν των στόχων της 
πρωτοβουλίας 

Dora Demetriou Συγγνώμη που παρεμβαινω δεν μπορεί να εφαρμοστεί έστω εκ παραδρομής η πιο 
πάνω πρόταση για να ικανοποιηθεί και το δημόσιο αίσθημα για περισσότερη δημοκρατία και για τις 
επόμενες φορές να μπει δικλείδα που να αποτρέπει την εκλογή συνέδρου για π.χ 2 συνεχόμενες φορές 
ας πούμε?? 

Panos Parras Dora Demetriou μη ζητάς συγνώμη.. Το ζήτημα ειναι να παρεμβαίνεις!! Επισης δεν 
πρόκειται περι δημοσίου αισθήματος αλλα περι ουσίας! Βεβαίως και οι δικλείδες ειναι απαραίτητες. 
Λύσεις στα προβλήματα που θα προκύψουν υπάρχουν πολλες 

Peter Iosif Απλα η αποφαση που λαβαμε ως ΚΕ ηταν να μην εκφρασουμε την οποια αποψη αλλα να 
ακουσουμε τον κοσμο και μετα να συνελθουμε ως σωμα για τις οποιες αποφασεις. Εξου και τον 
εγγραφο που αποσταληκε δεν περιειχε οποιεσδηποτε κρισεις για τα αιτια της πτωσης. Γινεται 
αντιληπτο οτι ολοι δεσμευτηκαμε απο την αποφαση και εδω δεν ειναι του Αναστασιαδη 

Lukas Perikleous Όπως είπα και πριν Peter είναι απόλυτο δικαίωμά σας. Εγώ απλά εξηγώ πώς εγώ και 
ίσως και άλλα άτομα αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη τακτική. Για να το πω πιο συγκεκριμένα. Η 
συγκερκιμένη στάση εμένα αυτή τη στιγμή με απομακρύνει ακόμα περισσότερο από το ΑΚΕΛ. 

Panos Parras Peter Iosif σεβαστό. 
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https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?hc_location=ufi
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B.7 ΠΡΟΤΑΣΗ (Michalis Christoforou) 

Επειδή ο χώρος αυτός είναι για να καταθέτουμε απόψεις και εισηγήσεις, θα καταθέσω και εγώ την 
δική μου. 

Επειδή ο χώρος αυτός είναι για να καταθέτουμε απόψεις και εισηγήσεις, θα καταθέσω και εγώ την 
δική μου. 

Μετά απο μια δεκαπενταετία όπου το κόμμα:  
1. Συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά του Τάσσου, 
2. Άλλαξε εν μια νυκτί την απόφαση του για το Κυπριακό, 
3. Έκανε τον Λιλλήκα αυτό που είναι σήμερα, 
4. Έφερε φοιτητές με ξένες και ύποπτες χορηγίες 
5. Πήρε "εισφορές" απο άτομα που διώκονται ποινικά  
6. 'Αφησε την οικονομική κρίση να μας παρασύρει και όχι να μην μας αγγίξει όπως μας έλεγε ο 
πρώτος τραπεζίτης υπουργός, 
7. Επέλεξε να διαχείριστεί την διακυβέρνηση και όχι να κυβερνήσει με τομές, που ο κόσμος με την 
εντολή του, έδωσε. 
8.Εμπλεξε με ανώτερα στελέχη του σε παράνομες και ανήθικες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
9. Και κυρίως έχασε σχεδόν τους μισούς του ψηφοφόρους, 

Εισηγούμαι όπως η ηγεσία, σύσσωμη, παραιτηθεί και το κόμμα οδηγηθεί σε εκλογικό συνέδριο για 
να μπορέσει να δεί ξανά στα μάτια την κοινωνία, τους ψηφοφόρους του, τους άνεργους, τους 
δυσπραγούντες και γενικά αυτούς που τόσο έχουν ανάγκη ένα Δυνατό, Καθαρό, Έντιμο και έτοιμο να 
προσφέρει στην κοινωνία, αριστερό κόμμα. 
Διαφορετικά ούτε και εμείς που αγωνιούμε και νοιαζόμαστε ακόμα και τώρα θα έχουμε τη δύναμη 
και το κουράγιο, μετά τις επόμενες εκλογές να καταθέτουμε απόψεις και εισηγήσεις. 

B.7.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Panos Parras Έντονο το κλείσιμο σου φιλε αλλα η αποψη σου καλοδεχούμενη..!! Για τα λάθη της 
15ετιας δεν θα βρεθούν πολλοί να σε αμφισβητήσουν.. Εγινε σωρεία λαθών και σχεδόν για κανένα 
δεν εγινε παραδοχή.. Παραδοχή δεν σημαίνει να πεις δημόσια ναι κάναμε λάθη, αλλα να κανεις την 
ολοκληρωμένη αυτοκριτική σου.. Κάναμε αυτο κι αυτο και θα επρεπε να κάναμε το αλλο.. Ετσι 
τοποθετήσε στην ιστορία! Τωρα για το θεμα παραίτησης, με ανησυχεί πολυ γιατι και να γινει δεν θα 
αλλάξει κατι οσο η δομή του κόμματος με το υπάρχον καταστατικό παραμένει ίδια.. Για να μην 
κάνουμε και αναφορά σε νοοτροπίες παλαιοτερων δεκαετιών. 

B.8 ΠΡΟΤΑΣΗ (Makis Kazakeos) 

Η δημοκρατία του ΑΚΕΛ… και των άλλων (Άρθρο του Σπύρου Σωτηρίου, 

dialogos.com.cy) (Πηγή dialogos.com.cy 9/06/16, πηγή: http://dialogos.com.cy/haravgi/i-

dimokratia-tou-akel-ke-ton-allon/) 

Μιας και περι δημοκρατίας και λειτουργίας των κομμάτων ένα ...μικρό αλλά ενδεικτικό άρθρο που 
...ανασύρθηκε σήμερα από τα memories μου στο Facebook. 
Γνωρίζω ότι πολλοί θεωρούν ότι στο ΑΚΕΛ όλοι ...σκύβουμε κεφάλι σ' ότι πει η ηγεσία και 
προσκυνάμε. Και σε παλαιότερα συνέδρια του ΑΚΕΛ και στο τελευταίο, όπως και σ' αυτά των 
οργανώσεων του Λαϊκου Κινήματος ώρες και μέρες οι σύνεδροι και η ηγεσία συζητούν ακόμη και με 

https://www.facebook.com/michalis.christoforou1?fref=nf
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
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λεπτομέρεια (κάποτε σπαστικά κιόλας) έγγραφα, θέσεις, απόψεις, εισηγήσεις κλπ. Πάμπολες φορές 
άλλαξαν οι προτάσεις που ερχόνταν σαν υλικό από τα ανώτερα σώματα προς τα συνέδρια ή 
συνδιασκέδψεις. 
Αν κάποιος μπορεί να "κατηγορήσει" το ΑΚΕΛ είναι για τις λεπτομερείς διαδικασίες ή και ακόμη 
σειρά μελών ή και στελεχών που έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στους άλλους και δεν καταπιάνονται. Με 
αυτά που λεω σίγουρα δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν ελλείματα ή αδυναμίες ή να ακουστούν 
απόψεις βελτίωσεις. Όμως πόρρω απέχει αυτό από το τι διατυμπανίζουν πολιτικοί αντίπαλοι ή 
άσπονδοι φίλοι για τις λεγόμενες αντιδημοκρατικές διαδικασίες. 

B.8.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Prodromos Taliotis Σίγουρα αλλα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όπως είπες... επίσης εν 

θεμα πως βγαίνει προς τα εξω... και τι αντίληψη εχουν εκτως απο το κομμα αλλα και την ευρύτερη 

αριστερά που ειναι ο χώρος τον οποίο θελει να κυριαρχει το ΑΚΕΛ 

Makis Kazakeos Πρόδρομε ασφαλώς και υπάρχουν περιθώρια και το είπα και πιο πάνω. Οκ τα 

επικοινωνιακά εν ένα θέμα και σίγουρα πρέπει οι ειδικοί και ηγεσία να τα βλέπουν συνεχώς. Όπως 

και άλλα στελέχη. Όμως υπάρχει μια άλλη παράμετρος. Εγώ εμπειρικά δεν βλέπω να έχουμε και 

πολλές πιθανότητες στον τομέα αυτό γιατί ξέρουμε τον ρόλο δημιουργίας και δουλειάς των ΜΜΕ 

κλπ. Ούτε πιστεύω αν κάνουμε τηλεόραση και ξέρω γω. Εμένα η άποψη μου είναι η οργανωτική μας 

ενδυνάμωση. Η επίλυση σειράς αδυναμιών και η δημιουργία στελεχών αλλά και εθελοντών που π.χ. 

θα διαμοιράζουν κάθε βδομάδα ή μηνα σειρά καλού και περιεκτικού υλικού στους δρόμους και στα 

σπίτια. Με λίγα λόγια αυτό που λέμε η προσωπική επαφή. Υπάρχουν αποφάσεις για αυτά. Πρέπει να 

εφαρμοστούν. Σίγουρα και το διαδίκτιο. Όμως κακά τα ψέματα ο κόσμος το φωνάζει. Παλιά 

έρχεστουν σπίτι μας και σας βαριόμασταν ...τωρά σας επιζητούμε. 

Prodromos Taliotis Θυμουμαι τον τζαιρο που καμναμεν ερανους για τον ΑΣΤΡΑ TV ... 

Makis Kazakeos Οκ πήγαν σε πολύ καλό σκοπό αναβάθμισης του ραδιοφώνου εξ όσον έχω υπόψη 

μου. Βασικά τότε ήταν μια αυθόρμητη κίνηση. Εγώ είχα την άποψη ότι δεν θα μπορούσε να σταθεί 

κάτι τέτοιο καθαρά απο την μη ύπαρξη διαφιμήσων για καθαρά πολιτικους λόγους. Εγώ πιστεύω 

στην δύναμη των χεριών και των ποδιών μας στους δρόμους απο πόρτα σε πόρτα Πρόδρομε. Χωρίς 

να υποτιμώ ασφαλώς άλλα πραγματα. 

Prodromos Taliotis Άλλαξαν οι καιροί.. δεν πρεπει να περιμενουμε 2 μήνες πριν τις εκλογές να το 

κάνουμε αυτο ... 

Makis Kazakeos Αυτό εννοώ. 

Prodromos Taliotis Και τα μεσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενας ποιό άμεσος τρόπος για να δεις 
διαχρονικά το την δράση κάποιου... δεν είναι τυχαίο που η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ξεπέρασε τους 
16000. Ψήφους... 

Andrie Demetriou Καλε μου φιλε Makis Kazakeos καλη σου μερα...να πω κι εγω κατι? Αυτο το "απο 
πορτα σε πορτα" θυμιζει αλλες εποχες σημερα οι νεοι χρειαζονται αλλους τροπους προσεγγισης αλλα 
δεδομενα,αλλο τροπο εκφρασης ,ζουμε στον 21 αιωνα καπου τα πραματα εμειναν "στασιμα" η ελπιδα 
του σημερα ειναι μια Δυνατη Προοδευτικη Αριστερα...χωρις "κολληματα" στο παρελθον...Το σημερα 
και παρα περα μας ενδιαφερει... 

https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/eirene.charalampidou?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andriedemetriou?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
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Makis Kazakeos Για να το κάνω πιο λιανά το πόρτα σε πόρτα είναι και από γειτονιά σε γειτονιά, καφενε, 
σχολειό, εργοστάσιο κλπ κλπ κλπ. εκεί που μας θέλει ο κόσμος. Ειναι μια προσέγγιση ότι πάω και 
κάθομαι στα καφε της γειτονιάς και ενιότε πιάνω κουβέντα με τους νέους και τα συζητάμε όλα. Ενεν 
ανάγκη να λίουμεν πας τα κομπιουτερ χαχχαχαχα... Δεν αμφισβήστησα κανένα άλλο τρόπο Αντρη μου. 
Όμως μιλάς για άλλες εποχές. Ε αν αφήσουμε και τα όποια καλά των άλλων εποχών νομίζω θα ειναι 
λάθος. Αλλες εποχές εκαναν και απεργίες και διαδηλώσεις κλπ ούτε αυτά πρέπει να τα αφήσουμε. 
Άλλων εποχών φαινόμενα που πρέπει να αφεθούν είναι π.χ. ο διαχωρισμός στελεχών, μελών, φίλων, 
υποστηρικτών σε "θεωριτικούς" και "χαμάλιες". Και είναι και ένας από τους λόγους που ήρθα σε 
αντιπαράθεση με κάποιους εδω. Το να μου λεει ο άλλος ότι εγώ ...αναλύω αλλά εν μου αρέσει να είμαι 
οργανωμένος να δουλευω σόρρυ αλλά αυτό για μένα σε φέρνει στην ...νομεκλατούρα ... ένα κακό 
φαινόμενο του παρελθόντως. 

Andrie Demetriou Μακη μου καλε μου φιλε,εαν προσεξες μιλησα για νεους τροπους προσεγγισης στα 
νεα παιδια ,η νεα γενεα ειναι το μελλον αυτου του τοπου,αυτους πρεπει να αφουγκραστουμε. 

Makis Kazakeos Συμφωνώ απόλυτα. Και νέοι τρόποι εφαρμόζονται πολλοί από τις θεατρικές 
παραστάσεις μέχρι τις συναυλίες, από τις επισκέψεις στα καφέ μέχρι τις συζητήσεις στις καφετερίες 
των πανεπιστημίων κλπ. Και υπάχουν και καινοτομίες. Είναι ένα καθημερινό στοίχημα για το κίνημα 
μας να βρίσκει καινοτομίες να πλησιάζει τους νέους. Χρειάζονται ασφαλώς και συνεχώς 
αναδιαρθρώσεις στους συλλόγους, την πολιτική μας για όλα τους τα θεματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/andriedemetriou?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Γ.1 ΠΡΟΤΑΣΗ: Επιστημονική Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Δράσεων του 
Κινήματος. (Παναγιώτης Χαραλάμπους) 

Έχει παρατηρηθεί ότι κίνημα προβαίνει συχνά σε μαζικές δράσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. 
Ο λόγος της αμφιβολίας είναι η έλλειψη σοβαρής επιστημονικής αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των δράσεων του κινήματος. Ως εκ τούτου είναι πολύ πιθανόν αυτές οι δράσεις 
να έχουν αρνητικό αντί θετικό αντίκτυπο στην εικόνα του κινήματος και στην αποδοχή τους από το 
κοινό.  

Παράδειγμα τέτοιας δράσης είναι η μαζική τηλεφωνική επικοινωνία με κόσμο πριν από τις εκλογές. 
Πέρα του γεγονότος ότι χάνονται χιλιάδες πολύτιμες ανθρωποώρες από ικανότατα στελέχη στην 
πληκτρολόγηση τηλεφώνων, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτή η δράση έχει θετικό αποτέλεσμα. 
Από την άλλη υπάρχουν ενδείξεις ότι μάλλον είναι ζημιογόνα γιατί πέρα από τις χαμένες 
ανθρωποώρες που θα μπορούσαν να αφιερωθούν στην παραγωγή πολιτικής φαίνεται να 
δημιουργείται και στρεβλή αντίληψη της πραγματικότητας από το κίνημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
μετά το κλείσιμο των καλπών στέλεχος του κόμματος δήλωσε ότι αναμένει ποσοστό γύρω στο 29%. 
Επίσης επαφή με κόσμο πέραν του στενού κομματικού κύκλου αφήνει την εντύπωση ότι αυτή η 
τακτική μάλλον εκλαμβάνεται αρνητικά παρά θετικά. Προσωπικά δεν έχω ακούσει κανένα έξω από τον 
κομματικό χώρο που να μην έχει σχολιάσει αρνητικά την μαζική τηλεφωνική επικοινωνία. Συνεπώς 
προτείνω όπως η αποτελεσματικότητα αυτής της δραστηριότητας να εξεταστεί με επιστημονικά 
τεκμηριωμένο τρόπο. 

Πέρα από τα τηλέφωνα, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις των οποίων η αποτελεσματικότητα είναι 
αμφιλεγόμενη όπως διανομές φυλλαδίων σε πάρκινγκ, επισκέψεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως 
μνημόσυνα, γάμοι, ποδοσφαιρικοί αγώνες κτλ. αφισοκολλήσεις και άλλες. Πλείστες από αυτές τις 
πρακτικές έχουν κληρονομηθεί από προηγούμενες εποχές και δεν έχουν μελετηθεί ούτε αμφισβητηθεί 
ποτέ. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε αν η κοινωνία του 2020 εκλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο την 
αφισοκόλληση όπως η κοινωνία του 1980. Πέραν τούτου οδηγούν τον κομματικό και εθελοντικό 
μηχανισμό σε υπερκόπωση και ψευδείς εντυπώσεις, την ώρα που ίσως να έχουν κάνει απλά μια τρύπα 
στο νερό. 

Οι πλείστες από αυτές τις δράσεις εμπίπτουν στον τομέα της επικοινωνίας και της επικοινωνιακής 
πολιτικής του κινήματος, ασχέτως αν σε κάποιους δεν πολυαρέσει η ορολογία. Οπόταν προτείνω την 
σύσταση επιτροπής και την διεξαγωγή τεκμηριωμένης έρευνας για την αποτελεσματικότητα αυτών 
δράσεων. 

Γ.1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

George Melachrinos Και ταυτόχρονα την διερεύνηση καινούργιων μορφών και μεθόδων επικοινωνίας, 
εξειδικευμένων σε καθε περίπτωση... 

Thrasos Tilemachou Πάνω στον τομέα επικοινωνία -αν και αναγνωρίζω τον λόγο που αποφεύγεται- 
μήπως θα ήταν καιρός να δοθεί χώρος στους εκάστοτε υποψήφιους να μπορούν να βγουν έξω χωρίς 
περιοριστικά σημεία να προωθησουν και προσωπικά την υποψηφιότητα τους; Το λέω διότι η 
σύγχρονη πολιτική επικοινωνία και νέα μέσα οδηγούν την όλη εκλογική διαδικασία να γίνεται κατα 
προσώπων διαμάχη δυστυχώς. επιπλέον πρέπει νομίζω να καταλάβουμε και την ανάγκη του απλού 

https://www.facebook.com/george.melachrinos?fref=ufi
https://www.facebook.com/tilemachou?fref=ufi
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πολίτη να δεσμεύσει συγκεκριμένα άτομα στην Βουλή ή ευρωβουλή που τους μίλησε διαφώνησαν 
συμφώνησαν και περιμένει να κάνουν έργο 

Yiannis Pazouros Σύντροφε διαφωνώ, η προσωπική διαφήμιση και προβολή υποψηφιοτήτων είναι 
εκτός της κουλτούρας μας. Υπάρχουν πολλοί σοβαρότατοι λόγοι για να μην γίνει κάτι τέτοιο. Είναι το 
κόστος της διαφήμισης, είναι το που διαφημίζεις, είναι το τι θα διαφημίσεις...είναι αρκετά. 

Panagiotis Charalampous Και γω διαφωνώ, αν και τέθηκε το θέμα της αναγνωρισιμότας των 
υποψηφίων μας. Ισως με κάποιο συλλογικό τρόπο να προβάλλονται περισσότερο. Είναι πάντως θέμα 
συζήτησης 

Thrasos Tilemachou Το δέχομαι σύντροφε. Εμπεζουν και ιδεολογικά ζητήματα στα οποία συμφωνώ. Γι' 
αυτό είπα ότι αναγνωρίζω τους λόγους. Όμως επειδή υπάρχει ως εξέλιξη αυτή καλο θα ειναι 
τουλάχιστον να βρεθεί η φόρμουλα για έναν υβριδικό μοντέλο -ίσως - που να μην ακυρώνει την 
υφιστάμενη επικοινωνιακή πολιτική μεν χωρίς να μένει το κόμμα πίσω δε. 

Yiannis Pazouros Ίσως μια λύση σε τούτο θα ήταν η προβολή από το κόμμα των υποψηφίων, αλλά πάλι 
κάτι εν μου αρέσκει... 

Panagiotis Charalampous Η λύση πάντως θα πρέπει να συνδυάζει και την καταπολέμηση της υπόγειας 
ατζέντας και του παραγοντισμού που αναπτύσσουν κάποτε κάποιοι υποψήφιοι. 

Thrasos Tilemachou Μπορεί. Εγώ θα πρότεινα τα κοινωνικά δίκτυα. Μηδενικού κόστους μέσα με τους 
υφιστάμενους που επαναδιεκδικούν να μπορούν να μιλήσουν για την δράση τους και οι νέοι γιατί 
αποτελούν μια σοβαρή αριστερή επιλογή. 

Thrasos Tilemachou Παναγιώτη Το ιδανικό θα ήταν να μην επιλογονται τέτοιοι υποψήφιοι αλλα ειναι 
αδύνατον από οποίο χώρο και αν προερχεσαι 

Natasha Apostolidou Efthymiou Η μη προβολή όμως των υποψηφίων αλλά του κόμματος γενικώς δίνει 
πλεονέκτημα στους υποψηφίόυς που είναι χρόνια στο χώρο και τους έχει γνωρίσει ο κόσμος ενώ οι 
νέοι υποψήφιοι δυσκολεύονται να αναδεικτούν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία ανισότητα 
μεταξύ των υποψηφίων. 

Huey Freeman Όπως το είπες σηκώνει αξιολόγηση. Και η απάντηση δεν είναι ένα ναι ή όχι. Για 

παράδειγμα τα μαζικά τηλέφωνα γίνονται και από καινούργια κόμματα, εταιρείες κτλ. Σημαίνει 

κάμνουν αξιολόγηση του τι κερδίζουν κ τι χάνουν. Μπορεί και η αξιολόγηση να είναι θετική για 

βραχυπρόθεσμους στόχους (να ψηφίσει ακόμη ένας και ας εκνευρίσω 4 που δεν θα ψήφιζαν έτσι κ 

αλλιώς). Πως αποτυπώνεται όμως τούτο μακροπρόθεσμα; Θετικά ή αρνητικά; Αν είναι αρνητικά 

νοιάζει με; Ή θεωρώ πως θα ξεπεραστεί μέχρι τις επόμενες εκλογές; Επίσης πότε η τηλ επικοινωνία 

είναι γέφυρα κόμματος - κόσμου: στις εκλογές; Πριν; Μετά; 

Ακόμα, παραδοσιακές μεθόδοι, φυλλάδια, αφισοκολλήσεις μπορούν να έχουν τον ίδιο αρνητικό 

αντίκτυπο με τα τηλέφωνα; Γιατί; 

Ποίες είναι οι νέες μεθόδοι, πως τους δίνω βάρος, πως τις συνδυάζω με τις παλιές, τι κρατώ απο τις 

παλιές. 

Huey Freeman Εν τζαι θέλω απαντήσεις.. απλά λέω πως όντως σηκώνει αξιολόγηση και ουσιαστικά 

σοβαρή σκέψη για το τι στοχεύεις.. 

https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/tilemachou?fref=ufi
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/tilemachou?fref=ufi
https://www.facebook.com/tilemachou?fref=ufi
https://www.facebook.com/natasha.apostolidouefthymiou?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587378626&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587378626&fref=ufi
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Yiannis Ioannides Βλεπεις να βριζονται η να κακολογουνται υποψηφιοι του ΑΚΕΛ εδω στο φατσοβιβλιο 

και δεν ειναι πουθενα να απαντησουν. Ειτε μας αρεσει ειτε οχι το φ/β ειναι το συγχρονο πεδιο μαχης. 

Το πλεονεκτημα του ειναι οτι πολλες απο τις "μαχες" τις παρακολουθουν και πολλοι φαινομενικα 

αδιαφοροι η καποιοι που δεν θα ζητουσαν να βρουν την αναρτηση, απλα και μονο επειδη εμφανιζεται 

μπροστα τους. Αυτο βεβαια δεν ισχυει μονο σε προεκλογικες περιοδους. Αυτο επιβαλλει αν ειναι 

δυνατο ΟΛΑ τα στελεχη του κομματος και οι βουλευτες να συμμετεχουν. Η παραγνωριση και 

περισσοτερο η περιφρονηση του φ/β ειναι λαθος. Πολλες φορες βρηκα τον εαυτο μου μονο η με 

καποιο οπαδο της αριστερας να τα βαζω με σωρεια εχθρων της αριστερας. Η απουσια του κομματος 

ειναι καταφανης. Ποσοστο πανω απο 65% των 550.000 κυπριων χρηστων ειναι νεοι κατω των 40 ετων 

και βλεπουν τον εθνικιστικο λογο να αλωνιζει αναπαντητος 

Yiannis Martharis Στο θέμα της προβολής υποψηφίων Ναι υπάρχει θέμα. Εγώ εκτός ΑΚΕΛ ομολογώ 

πως ήξερα ελάχιστους 

Neoclis Neocleous Υπάρχει το όχημα και λέγεται Προμηθέας αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να το 

εκμεταλλεύεται το κόμμα. Γνωρίζει κανείς γιατί; 

Melina Lim Έκτακτη η πρόταση του Παναγιώτη. Συμφωνώ σε όλα τα σημεία. Εν ‘ολίγοις απλά να πω 

ότι τον τομέα της επικοινωνίας πρέπει να τον αναλάβουν επαγγελματίες ή να γίνει σωστή και επαρκής 

εξειδίκευση σε υφιστάμενο προσωπικό. Αν η όποια καμπάνια δε δεν θέλει να στοχεύσει σε ένα μόνο 

πρόσωπο αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα απλά αλλάζει το κόνσεπτ της καμπάνιας. Παραθέτω και το 

ταγκ Panagiotis Charalampousγια να εντοπιστεί η πρόταση σου.#AKEListen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=988388304547536&hc_location=ufi
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Δ.1 ΠΡΟΤΑΣΗ: Επανεξέταση σχέσεων με επιχειρηματίες. (Panagiotis Charalampous) 

Είναι κατανοητό ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που είναι φίλα προσκείμενοι στην αριστερά όπως 
κατανοητό είναι και το ότι ο Γιαννής ο καλουψιής με τα χρόνια έγινε John Developers. Από την άλλη 
όμως όταν το κόμμα της εργατικής τάξης λαμβάνει εισφορές δεκάδων χιλιάδων ευρώ από 
επιχειρηματίες, όταν κορυφαία στελέχη συναγελάζονται και διατηρούν φιλικούς δεσμούς με 
εκατομμυριούχους, άτε μετά να πείσεις τον Κωστή τον χτίστη να μην είναι καχύποπτος και ότι είσαι 
μαζί του όταν διεκδικεί κάτι από τον John. Ακόμη χειρότερα όταν πάεις να του πεις ότι ο John είναι και 
υποψήφιος του κόμματος. 

Δ.2 ΠΡΟΤΑΣΗ: Σύσταση ισχυρού συνεργατικού κινήματος, (Panagiotis Charalampous) 

Ο συνεργατισμός ήταν ανέκαθεν η ιδεολογική αντιπρόταση της Αριστεράς μέσα στα πλαίσια του 
Καπιταλισμού. Η Κύπρος δεν γνώρισε ποτέ πραγματικό συνεργατικό κίνημα. Πέρα από κάποιες 
αγροτικές κολεκτίβες στις αρχές του αιώνα, το «συνεργατικό» κίνημα που αναπτύχθηκε στο νησί δεν 
ήταν τίποτα περισσότερο από συνεταιριστικοί οργανισμοί διάθεσης προϊόντων (ΕΣΕΛ, ΣΟΔΑΠ, ΣΠΕ, 
ΣΕΔΙΓΕΠ κτλ). Επί της ουσίας οι εργαζόμενοι δεν εργάζονταν ποτέ μαζί, απλά αυτόνομοι παραγωγοί 
συνεταιρίζονταν για να ξεφύγουν από τους μεσάζοντες. Ως εκ τούτου το εργατικό κίνημα της Κύπρου 
δεν έχει την συνεργατική εμπειρία, δηλαδή την εμπειρία της ιδιοκτησίας και της δημοκρατικής 
διαχείρισης των μέσων παραγωγής.  

Το ΑΚΕΛ οφείλει σε καιρούς κρίσης να προτείνει την δική του εναλλακτική για την παραγωγή και την 
κατανομή του πλούτου. Οφείλει να γίνει πρωτοπόρος στην δημιουργία ενός καινοτόμου συνεργατικού 
κινήματος. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει από τον χώρο των υπηρεσιών όπου η δημιουργία είναι πιο 
εύκολη και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Μπορούν να δημιουργηθούν συνεργατικά για λογιστές, 
δικηγόρους, αρχιτέκτονες και άλλες πολλές ειδικότητες. Στην συνέχεια μπορεί να επεκταθεί σε 
καινοτόμες συνεργατικές εταιρίες που θα εξυπηρετούν κοινωνικούς στόχους. Με αυτό τον τρόπο το 
ΑΚΕΛ θα μπορέσει να έχει μια ρεαλιστική απάντηση στην ερώτηση «Εσείς τι προτείνετε;». Επίσης 
μπορεί να παράξει κοινωνικό έργο με την καταπολέμηση της ανεργίας και την αναδιανομή του 
πλούτου.  

Σε αυτό το ποστ απλά αναφέρω επιγραμματικά την πρόταση, η οποία χρειάζεται πολλές σελίδες για 
να αναλυθεί και να αναπτυχθεί σωστά. Όποιος ενδιαφέρεται περαιτέρω μπορεί να επικοινωνήσει μαζί 
μου. 

Δ.3 ΠΡΟΤΑΣΗ: Τουρισμός και ανθρώπινο δυναμικό (Nicolas Kirkillari) 

Και ενώ όλη η Κύπρος ασχολείται με τα σκάνδαλα στην οικονομία, για τα λάθη και τις παραλήψεις του 
παρελθόντος, αναλύω τις προσωπικές μου απόψεις σχετικά με το πιο καυτό θέμα για ανάκαμψη της 
οικονομίας.  

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ασχολούμαι επαγγελματικά εδώ και 13 χρόνια, στον τομέα της 
ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Ως επαγγελματίας, σε διευθυντική θέση πλέον, μπορώ να βλέπω τις 
εξελίξεις στην βιομηχανία από τρεις όψεις: από την μεριά του καταναλωτή (τουρίστα), του ξενοδόχου 
και του απλού προσωπικού.  

Εκείνο που συνειδητοποίησα στα τόσα χρόνια είναι ότι ο σύγχρονος τουρίστας αναζητά μοναδικές, 
αυθεντικές και αξέχαστες εμπειρίες της καθημερινής ζωής και όχι προκατασκευασμένα τουριστικά 

https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=nf
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=nf
https://www.facebook.com/nicolas.kirkillari?fref=nf
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προϊόντα τα οποία μπορεί να βρει οπουδήποτε. Είναι βασικό και απαραίτητο κριτήριο να 
επενδύσουμε, να ενισχύσουμε και να διαφυλάξουμε την κυπριακή φιλοξενία, κάτι το οποίο έχουμε 
παραμελήσει τα τελευταία χρόνια, έχοντας επηρεαστεί από ξενόφερτες πρακτικές.  

Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός πως η επένδυση στην κτηριακή άψυχη υποδομή δεν είναι 
καθόλου αρκετή αν δεν συνοδεύεται από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα μέσω της 
συνεχούς εκπαίδευσης. Μιλώντας για επένδυση δεν μιλώ μόνο για το θέμα της σωστής αμοιβής και 
δικαιωμάτων των εργαζομένων , που ανακτήθηκαν με πολλούς αγώνες . Αναφέρομαι την 
εκπαίδευση σεμιναρίων, στην επένδυση και αναβάθμιση των ξενοδοχειακών σχολών, καθώς και 
καταρτισμό του επαγγέλματος (για κάθε θέση κλειδί να εισαχθούν αυστηρά ελάχιστα προσόντα). Οι 
συντεχνίες στο παρελθόν έχουν κάνει τεράστια λάθη, , χωρίς ουσιαστικές προτάσεις που θα 
ωφελήσουν την μακροχρόνια και αειφόρο ανάπτυξη της βιομηχανίας.  
Τα τελευταία χρόνια ΑΚΕΛ πιστεύω δεν έχει δώσει ουσιαστικές προτάσεις ή τουλάχιστο δεν έχει 
κάνει σωστό ‘homework’ (πέραν του ανοίγματος ουσιαστικά της Ρωσικής αγοράς). Πάνω σε αυτό θα 
πρέπει το ΑΚΕΛ να σχηματίσει ένα μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο. Δεν μιλώ για τις γνωστές 
‘μπαρούφες’ και πυροτεχνήματα που ακούμε κάθε μέρα στα ΜΜΕ (γήπεδα γκόλφ, καζίνο, μαρίνες 
κ.α). Ανάμεσα στα πολλά, το σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει : 

1) Ανάπτυξη και επέκταση της τουριστική περιόδου Φεβρουάριο-Νοέμβριο από Απρίλιο-Οκτώβριο 
που είναι τώρα. 
2) Επένδυση στον χειμερινό τουρισμό με εναλλακτικές μορφές τουρισμό (special interest) όπως πχ 
Αθλητικό τουρισμό, Γαστρονομικό τουρισμό κτλ.  
3) Πάταξη της γραφειοκρατίας σε άδειες οικοδομής για επενδύσεις/ ανέγερσης νέων ξενοδοχειακών 
μονάδων.  
4) Καταρτισμός επαγγέλματος με αυστηρά προσόντα (π.χ γνώση Ελληνικής/Αγγλικής γλώσσας) για 
θέσεις κλειδιά.  
5) Αναβάθμιση των ξενοδοχειακών σχολών (υποδομή και εκπαιδευμένου προσωπικού). Συνάμα 
αποκατάσταση των αποφοίτων με άμεση πρόσληψη. 
6) Εκσυγχρονισμό των δημόσιων παρεχόμενων υπηρεσιών (μουσεία, αρχαιολογικών χώρων, 
θεματικά πάρκα) 
7) Δημιουργία κουλτούρας και τουριστικής συνείδησης προς όλους (προπάντων καθαριότητα!!)  

Περιμένουμε τις προτάσεις λοιπόν. Ελπίζω οι απόψεις μας να εισακουστούν και ληφθούν υπόψη. 
Ευχαριστώ. 

Δ.3.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panos Parras Στις πολύ χρήσιμες προτάσεις σου φίλε να προσθεσω και κάποιες δικές μου σκέψεις. Ο 
τουρισμός πάσχει από την παντελή έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής. Το κράτος είναι απών και ο 
ΚΟΤ αδυνατεί να παρέχει την απαιτούμενη αρωγή στον κλάδο. Το ΑΚΕΛ ακόμα κι όταν κατείχε την 
εκτελεστική εξουσία, απέφυγε/απέτυχε να προβεί στα δέοντα. Ας το πράξει τώρα. Μπορεί να προβεί 
σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για τον κυπριακό τουρισμό, σε όλες τις βαθμίδες, 
υποκλάδους και παρεχόμενες υπηρεσίες: 1. Θα πρέπει να περιλαμβάνει εισηγήσεις βελτίωσης του 
παρεχόμενου προϊόντος, ανά επαρχία και ανά τομέα σε μια προσπάθεια να καλύψει το τεράστιο κενό 
που υπάρχει μεταξύ των υπερπολυτελέστατων ξενοδοχειακών μονάδων και των μονάδων που 
επιβιώνουν με αρπαχτές. 2. Σε συνεργασία με τους ξενοδόχους και λοιπούς εμπλεκόμενους να ανοίξει 
το target group μας σε νέες αγορές. Έχουμε μείνει προσκολλημένοι και επικίνδυνα εξαρτώμενοι σε 
δυο κυρίως αγορές, την Αγγλική και τη Ρωσική, που με τη σειρά τους εγκλώβισαν εκατοντάδες 
τουριστικές επιχειρήσεις στα all inclusive με όλες τις αρνητικές συνεπειες για την οικονομία 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
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γενικότερα. 3. Πλάνο κινητοποίησης και οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να μπορούν 
οι ίδιες να ανοιχτούν σε νέες αγορές. 4. Ενθάρρυνση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ ώστε με χαμηλό 
κόστος να προωθείτε το κυπριακό τουριστιικό πρϊόν στο οποίο να μπορούν να συμμετέχουν και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 5. Προώθηση, αναπτυξη μέσω σεμιναρίων αλλά και οργανωμένων κλάδων 
σπουδών, της τεχνολογίας που αφορά το online booking για να απεγκλωβιστούν οι εταιρίες από τους 
πράκτορες. 6. Ολοκληρωμένοι κλάδοι σπουδών για περαιτέρω εξειδίκευση στο τουρισμό. 

Nicolas Kirkillari Ακριβώς φίλε. Υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν... ΕΧΤΕΣ. Εχω άποψη σε 
πολλά, απλά εμεινα στο κομμάτι 'Τουρισμός και ανθρώπινο δυναμικό'. Ελπίζω το #AKEListen να είναι 
η αρχή, ώστε να φτάσουν οι αποψεις μας στην επίσημη ηγεσία. Είμαστε στη διάθεση τους αν μας 
χρειαστούν.. 

Δ.4 ΠΡΟΤΑΣΗ: Για την οικονομική πολιτική του κόμματος - Προγραμματικό Συνέδριο 

ΑΚΕΛ 2014 (Panagiotis Charalampous) 

Συντρόφισσες, Σύντροφοι, 

Χαιρετω και γώ με την σειρά μου το προγραμματικό συνέδριο του κόμματος μας. Όσοι με γνωρίζουν 

προσωπικά, γνωρίζουν ότι σπάνια μιλώ χωρίς λόγο. Συνεπώς, για να νιώσω την ανάγκη να μιλήσω στο 

συνέδριο του κόμματος μας, σημαίνει ότι θεωρώ σημαντικά αυτά που έχω πω. Το περιεχόμενο της 

τοποθέτησης μου είναι άμεσα συσχετισμένο με τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος και 

ειδικότερα τις θέσεις μας για την οικονομία. Με λυπεί που παρατηρώ ότι λίγα μάθαμε από τα λάθη του 

πρόσφατου παρελθόντος. Για άλλη μια φορά οι θέσεις μας για την οικονομία είναι βασισμένες, κατά 

την ταπεινή μου άποψη, σε λάθος φιλοσοφία. 

Για δεκαετίες οι θέσεις του κόμματος παρέκκλιναν συνειδητά από τις μαρξιστικές αρχές που θα έπρεπε 

να τις διέπουν. Για χρόνια θεωρήσαμε ότι οι Κευνσιανές προσεγγίσεις στην οικονομία θα ήταν το 

παυσίπονο για την εργατική τάξη, μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες. Στηρίξαμε το αστικό κράτος, τους 

ημικρατικούς οργανισμούς, μιλούσαμε για ανάπτυξη της οικονομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

και της επιχειρηματικότητας. Διατηρούσαμε κλασσική ρητορική αστικού σοσιαλδημοκρατικού 

κόμματος. Η διαχρονική αιτιολόγηση αυτής της συνειδητής απόφασης ήταν η προτεραιότητα του 

εθνικού προβλήματος, το μικρό μας μέγεθος, οι διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες και οι ευρύτερες 

πολιτικές ισορροπίες. Πριν πέντε δέκα χρόνια αυτή η δικαιολογία φάνταζε λογική και ξεκάθαρη. 

Δυστυχώς όμως δεν αντιληφθήκαμε έγκαιρα ότι αυτός ο συμβιβασμός ήταν ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που οδήγησε στην σημερινή κοινωνικοπολιτική κρίση. Είτε με τον Κέυνς είτε με τον 

Χάγιεκ, οι κρίσεις του συστήματος είναι αναπόφευκτες. Οι πολιτικές μας, οδήγησαν καταρχάς στην 

δημιουργία εργαζομένων δυο ταχυτήτων, τους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η 

στήριξη της πολιτικής ενός ισχυρού αστικού κράτους, δήθεν καλού εργοδότη οδήγησε στην 

δημιουργία ενός υπερτροφικού και μη παραγωγικού κράτους, και ταυτόχρονα σε ανταγωνισμό και 

διάσπαση εντός της εργατικής τάξης. Καταφέραμε να χωρίσουμε τους εργάτες σε δημόσιους και 

ιδιωτικούς υπάλληλους. Βάλαμε και εμείς το ληθαράκι μας σύντροφοι στα σημερινά χάλια της 

εργατικής τάξης και του απλού λαού. Συμβάλαμε στην αλλοτρίωση των συνειδήσεων των 

εργαζομένων. Καταφέραμε να βάλουμε το βόλεμα, το ρουσφέτι και την αποκατάσταση στις επιδιώξεις 

των πλείστων από εμάς. Και φαίνεται λίγα έχουμε μάθει από αυτά τα λάθη. 

Είναι με λύπη μου που διαβάζω ξανά στις προγραμματικές θέσεις του ΑΚΕΛ, ενός μαρξιστικού 

κόμματος, να επιδιώκεται η ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας. Από πότε ο αυτοσκοπός ενός 

μαρξιστικού κόμματος είναι η οικονομική ανάπτυξη; Από πότε έχουμε συνδέσει την ανάπτυξη με την 

ευμάρεια και την κοινωνική προκοπή; Αμφιβάλλω αν πολλοί από μας αντιλαμβάνονται την έννοια 

ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της οικονομίας είναι η ανάπτυξη του κεφαλαίου σύντροφοι. Ανάπτυξη είχαμε 

και τον 19ο αιώνα, ανάπτυξη έχουμε και στην Ινδία και στις χώρες της Άπω Ανατολής. Αυτό όμως δεν 

https://www.facebook.com/nicolas.kirkillari?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
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συνεπάγεται και ευμάρεια για τις πλατιές λαϊκές μάζες. Αντιθέτως, οικονομική ανάπτυξη πολλές φορές 

συνεπάγεται όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων, αύξηση της εκμετάλλευσης των χαμηλών 

στρωμάτων του πληθυσμού και περιβαλλοντική καταστροφή. Τα ίδια ισχύουν και για το θέμα της 

ανεργίας. Μείωση της ανεργίας δεν συνεπάγεται και καλύτερη ζωή η αλλαγή στους ταξικούς 

συσχετισμούς. Είτε με εργασία είτε χωρίς, η εκμετάλλευση συνεχίζεται. Συνοψίζοντας τα 

προαναφερθέντα, εγώ είμαι βέβαιος σύντροφοι ότι μέχρι το τέλος της παρούσας διακυβέρνησης θα 

έρθει και η ανάπτυξη και θα μειωθεί και η ανεργία. Ασχέτως αν αυτό θα έχει επιτευχθεί πάνω από το 

πτώμα της εργατικής τάξης. Έτσι είναι το κεφάλαιο, καταστρέφεται και αναγεννιέται. Συνεπώς, 

προτεραιότητες του κόμματος θα έπρεπε να ήταν η συνεχής πάλη κατά της εκμετάλλευσης και της 

κοινωνικής ανισότητας και ο συνεχής αγώνας για ένα νέο κόσμο παρά η συνεχής επιδίωξη 

περιστασιακών ημίμετρων και η διόρθωση ενός αποτυχημένου συστήματος. 

Δυστυχώς σύντροφοι, το κόμμα μου, με αυτές τις πολιτικές προσεγγίσεις, έχει συμβάλλει στην 

αλλοτρίωση συνειδήσεων. Για παράδειγμα, έχουμε φτάσει στο σημείο σύντροφοι, κάποιοι να 

θυσιάζουν ένα και δυο μηνιάτικα για να πληρωθούν τον παχυλό μισθό τους οι ποδοσφαιριστές του Α 

και του Β σωματείου. Άντε μετά να πείσεις αυτούς τους ανθρώπους, που θεωρούν ότι είναι ευθύνη 

τους να πληρώσουν τα χρέη των σωματείων, ότι το να πληρώσουν τα χρέη των τραπεζιτών είναι άδικο. 

Θα μου πείτε πολλοί, ωραία σύντροφε, τι έχεις να προτείνεις; Εγώ θα απαντήσω ταπεινά ότι δεν έχω 

μαγικές συνταγές να προτείνω. Έχω μόνο να προτείνω κατευθυντήριες γραμμές. Θέλω το κόμμα μου 

να αλλάξει προτεραιότητες. Θέλω να ξαναδώ το κόμμα του λαού να επιστρέψει πίσω στον λαό. Θέλω 

το κόμμα να είναι πρωτεργάτης στους κοινωνικούς αγώνες και τις απεργίες. Θέλω να δω τους 

αραχνιασμένους συλλόγους του λαϊκού κινήματος να μετατρέπονται από ταβέρνες και χαρτοπαιχτικές 

λέσχες, σε κύτταρα πολιτισμού και μόρφωσης. Θέλω το λαϊκό κίνημα να πρωτοστατήσει ξανά στην 

αναγέννηση του συνεργατικού κινήματος, και αυτή την φορά όχι μόνο του πιστωτικού και του 

συνεργατισμού διάθεσης αλλά και του συνεργατισμού παραγωγής. Θέλω να ξαναδώ τις εταιρίες που 

δημιουργήθηκαν από το λαϊκό κίνημα να μετατρέπονται από κερδοσκοπικές σε ανθρωποκεντρικές. 

Θέλω να ξαναδώ τα σωματεία του λαϊκού κινήματος να προσφέρουν αθλητισμό για τον λαό και όχι για 

τον πρωταθλητισμό και τις πολυεθνικές. Θέλω αυτό το κόμμα δώσει προτεραιότητα να ξανακερδίσει 

την εμπιστοσύνη, πρώτα και κύρια από τον απλό εργάτη και μετά από τον υψηλόμισθο υπάλληλο, τον 

μικροαστό και τον επιχειρηματία. Γιατί θέλω να ξαναδώ τον εργάτη, τον άνθρωπο με τα ροζιασμένα 

χέρια, την ατμομηχανή της ιστορίας, με αξιοπρέπεια στα μάτια και του μιλήσω ξανά για τον 

σοσιαλισμό και τον νέο κόσμο. Και θέλω να ξαναδώ το χαμόγελο στο πρόσωπο του και την ελπίδα στα 

γέρικα μάτια του. Μια ελπίδα, αν όχι για αυτόν, τουλάχιστον για τα παιδιά του. 

Ευχαριστώ σύντροφοι, 

Ζήτω το ΑΚΕΛ. 

Δ.4.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panagiotis Charalampous Οφείλω να πω ότι κάποια από αυτά που έθιξα τότε έχουν βελτιωθεί αν και 

χρειάζονται περισσότερη δουλειά. 

Petros Attas Θα ήθελα να κοτσαρεις και το βιτεο για τα συνεργατικά. Επειδή έχεις και εισηγήσεις:-) 

Panagiotis Charalampous Κάτσε να έβρω κάτι καλό. 

Panagiotis Charalampous Ήβρα ένα ωραίο ντοκυμαντέρ που έψαχνα. Συνεργατισμοί και κρίση. 

https://www.youtube.com/watch?v=iYXOk1ptG28 

https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiYXOk1ptG28&h=6AQF_4fEW
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Panagiotis Charalampous Τζιαι ένα ωραίο paper 

http://www.strongwind.com.hk/.../MarxItalyCooperative.pdf 

Huey Freeman Αντιλαμβάνεσε πως υιοθέτησες την φιλελεύθερη κριτική προς το κράτος ένεν; Εν 

διαφώνω με αρκετά που καταλογίζεις στο αστικό κράτος.. αλλά οι λέξεις εν μασιέρι οπότε πρέπει να 

προσέχουμεν γιατί όταν κατηγοράς τους παχυλούς μισθούς την "αντιπαραγωγικότητα" του δημόσιου 

κτλ τζιαι ταυτόχρονα εν προτείνεις συγκεκριμένους τρόπους αναδόμησης του (πρόσεξε που έν είπα 

αναδιάρθρωση) και εξυγίανση του και όχι για μείωση μισθών, χτυπά μου λίγο νεοφιλελέ. Όχι οι μισθοί 

του δημόσιου ελκούσαν το μισθολόγιο και στον ιδιωτικό προς τα πάνω.. Εργαζόμενους δύο ταχυτήτων 

ήταν το σύνθημα των αστών με στόχο ακριβώς τον ανταγωνισμό των εργαζομένων αλλά με αίτημα την 

εξίσωση προς τα κάτω. 

Παραμένει το ζήτημα των προτάσεων αρκετά αόριστο, οπότε που εννα τες στείλεις μεν μείνεις είσαι 

τόσο δυσανάλογα αναλυτικός στις διαπιστώσεις σε αντίθεση με τις προτάσεις (καταλαμβαίνω ήταν 

ομιλία).  

 

Σε συνδυασμό με τούτο, πώς η πολιτική αυτή ήταν σωστή πριν δέκα χρόνια και τωρά εν λάθος; Τι 

άλλαξε; Εν σημαντικό να το εντοπίσεις αν θέλεις να πείσεις.  

 

Συμφωνούμεν σε πολλά σημεία, αλλά κάμνω τούτες τις παρατηρήσεις αν θέλεις να τις λάβεις υπόψην 

σου στο τελικό που εννα στείλεις. 

Panagiotis Charalampous “Αντιλαμβάνεσε πως υιοθέτησες την φιλελεύθερη κριτική προς το κράτος 

ένεν;” Καθόλου. Φιλελεύθερος δεν είμαι αλλά λίγο ελευθεριακός είμαι. Δεν τα πάω καθόλου καλά με 

το κράτος, από την μαρξιστική σκοπιά όμως. Δυστυχώς όμως στην Κύπρο της στειρότητας των ιδεών 

οι διαφορές εν δυσδιάκριτες.“Όχι οι μισθοί του δημόσιου ελκούσαν το μισθολόγιο και στον ιδιωτικό 

προς τα πάνω.” Την λέγαμε αυτή την δικαιολογία χρόνια αλλά δεν τεκμηριώνεται πουθενά με κανένα 

δεδομένο. Πέντε χρόνια μέσα στην κρίση 2008-2013 οι καλοί μισθοί του δημοσίου δεν συγκράτησαν 

καθόλου την πτώση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και στο εξωτερικό.“Παραμένει το 

ζήτημα των προτάσεων αρκετά αόριστο, οπότε που εννα τες στείλεις μεν μείνεις είσαι τόσο 

δυσανάλογα αναλυτικός στις διαπιστώσεις σε αντίθεση με τις προτάσεις (καταλαμβαίνω ήταν 

ομιλία).”Είχα πέντε λεπτά. Οι προτάσεις δημοσιεύονται εδώ ανά διαστήματα πιο αναλυτικά.“Σε 

συνδυασμό με τούτο, πώς η πολιτική αυτή ήταν σωστή πριν δέκα χρόνια και τωρά εν λάθος; Τι άλλαξε; 

Εν σημαντικό να το εντοπίσεις αν θέλεις να πείσεις.”Οικονομική κρίση.“Συμφωνούμεν σε πολλά 

σημεία, αλλά κάμνω τούτες τις παρατηρήσεις αν θέλεις να τις λάβεις υπόψην σου στο τελικό που εννα 

στείλεις.”Καλοδεχούμενες. Φυσικά. 

Petros Attas Νομίζω με το "εργαζόμενοι 2 ταχυτήτων" ο Παναγιώτης εννοεί ότι οι εργαζόμενοι στον 

ιδιωτικό τομέα έχασαν περισσότερα και όχι ότι τους τα στερούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. 

Panagiotis Charalampous Petros Attas Εννοώ κιόλας ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι προστατεύθηκαν 

περισσότερο από το ΑΚΕΛ παρά οι ιδιωτικοί για διάφορους λόγους. Κυρίως όμως γιατί ήταν ευκολότερο 

θεσμικά. 

Petros Attas Υπάρχει και μεγάλο θέμα με την ΠΑΣΥΔΥ από την πλευρά του ότι άφησαν τους 

δεινόσαυρους της να καμνουν ο,τι θέλουν με αποτέλεσμα να τα κάνουν πλακάκια με την κυβέρνηση 

τζιαι να τα έχουν συμφωνήσει όλα πίσω που κλειστές πόρτες με το ΑΚΕΛ να είναι απλά στον κόσμο 

του. Δετε τη στάση της με τους νοσηλευτές. Απεργοσπάστες κατάντησαν. Οι απαντήσεις που διουν εν 

πχ "μα εν θέλουμε να διασπασουμε τη συντεχνία". Μα ποια συντεχνία; Πρόκειται για μια 

υπερσυντηρητική συντεχνία που διοικείται από καρεκλοκένταυρους. Εν είμαι τόσο σίγουρος ότι 

επροστάτεψε τους δημόσιους υπαλλήλους. 

https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.strongwind.com.hk%2Fpdfs%2FTuiJian%2FMarxItalyCooperative.pdf&h=5AQHz0JTu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587378626&fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi


  

50 
 

Huey Freeman Δεν διαφωνώ. Ενεν κακό που εκάμαν το ένα (προστασία μιάς μερίδας εργαζομένων) αλλά 

που έν εκάμαν και το άλλο (προστασία άλλης μερίδας) και ακόμα περισσότερο γιατί εν το εκάμαν. (Δαμέ 

έρκουνται άλλα κομάθκια της κριτικής σου τζαι απαντούν - στον βαθμό που σου το επέτρεπε ο χρόνος). 

Όμως επιμένω πως αν θέλεις "λιγότερο κράτος" ταυτόχρονα και έστω με συνεργατικές επιχειρήσεις 

κάπου χαλάς μου τα και απο Μαρξιστικής άποψης. Αλλά επειδή ενόμιζα πως ήταν ατόπημα της γλώσσας 

είπα μα σου το πώ για να το δείς. Βλέπω αντίθετα πως ήταν συνειδητό οπότε απλώς δηλώνω πως 

διαφωνώ με το λιγότερο κράτος αλλά δεν είχα πρόθεση να μπω σε έτσι διάλογο. Η οικονομική κρίση 

αποκάλυψε τη λανθάνουσα αδυναμία των πολιτικών τούτων. Αν και κανονικά οι Κεϋνσιανές συνταγές 

εφτιαχτήκαν ΓΙΑ κρίσεις και για επαναλειτουργία των καπιταλιστικών νόμων της αγοράς.. οπότε και 

πάλι μεινίσκει μου η απορία γιατί κατά την δική σου άποψη ήταν τότε καλή η πολιτική τούτη και τωρά 

όχι.. κατά την άποψη μου, ούτε τότε ήταν καλή ΌΠΩΣ εφαρμόζοταν. Αλλά οι συνθήκες επιβάλλουν 

ακόμα την εφαρμογή της.Το θέμα είναι α) πως την υλοποιείς (και όχι υιοθετείς αποσπασματικά και 

ρητορικά) β) πως (δεν) την εσωτερικεύεις και εσύ και η εργατική τάξη. 

Huey Freeman Δεν διαφωνώ. Ενεν κακό που εκάμαν το ένα (προστασία μιάς μερίδας εργαζομένων) αλλά 

που έν εκάμαν και το άλλο (προστασία άλλης μερίδας) και ακόμα περισσότερο γιατί εν το εκάμαν. (Δαμέ 

έρκουνται άλλα κομάθκια της κριτικής σου τζαι απαντούν - στον βαθμό που σου το επέτρεπε ο χρόνος). 

Όμως επιμένω πως αν θέλεις "λιγότερο κράτος" ταυτόχρονα και έστω με συνεργατικές επιχειρήσεις 

κάπου χαλάς μου τα και απο Μαρξιστικής άποψης. Αλλά επειδή ενόμιζα πως ήταν ατόπημα της γλώσσας 

είπα μα σου το πώ για να το δείς. Βλέπω αντίθετα πως ήταν συνειδητό οπότε απλώς δηλώνω πως 

διαφωνώ με το λιγότερο κράτος αλλά δεν είχα πρόθεση να μπω σε έτσι διάλογο. Η οικονομική κρίση 

αποκάλυψε τη λανθάνουσα αδυναμία των πολιτικών τούτων. Αν και κανονικά οι Κεϋνσιανές συνταγές 

εφτιαχτήκαν ΓΙΑ κρίσεις και για επαναλειτουργία των καπιταλιστικών νόμων της αγοράς.. οπότε και 

πάλι μεινίσκει μου η απορία γιατί κατά την δική σου άποψη ήταν τότε καλή η πολιτική τούτη και τωρά 

όχι.. κατά την άποψη μου, ούτε τότε ήταν καλή ΌΠΩΣ εφαρμόζοταν. Αλλά οι συνθήκες επιβάλλουν 

ακόμα την εφαρμογή της.Το θέμα είναι α) πως την υλοποιείς (και όχι υιοθετείς αποσπασματικά και 

ρητορικά) β) πως (δεν) την εσωτερικεύεις και εσύ και η εργατική τάξη. 

Andry Louca Η κοινωνιοποιηση των ημικρατικων οργανισμών πρέπει να είναι το επόμενο βήμα αν τους 

σώσουμε. Η διαφάνεια πχ στο που θα διατεθούν τα εκατομύρια που διουν στο κράτος τζιαι Όϊ να πέφτουν 

στη μαύρη τρύπα των ταμείων του κράτους. Επιστροφή στους πολίτες με άμεσο τρόπο μέσω μιας σωστής 

δομημένης πολιτικής 

Petros Attas Η κυβέρνηση εφάρμοσε πολιτική κοινωνικού αυτοματισμού. Η αντίδραση του ΑΚΕΛ εν 

είχεν αποτέλεσμα. Δεν έπεισε. Δεν μπορώ να πώ ότι φταίει εξ' ολοκλήρου αφού το κλίμα ήταν πάρα 

πολύ δύσκολο, αλλά έχει σχέση με την προηγούμενη 5ετία. 

Andry Louca η απάντηση του ΑΚΕΛ (τζιαι άλλων που τάχα εν εναντίων των ιδιωτικοποιήσεων) είναι 

το κλισέ "οι ΗΟ πρέπει να εκσυγχρονιστούν, όχι να ιδιωτικοποιηθούν". Ε μα έσιει 20 χρόνια που το λέτε! 

Εκσυγχρονίστε τους τα γιέριμα! Τι θκιάολον εκσυγχρονισμό θέλουν; Ξέρουμε; Θέλουν ή εν θέλουν; 

Andry Louca Δουλεφκω σε ημικρατικο τζιαι ξέρω το θέμα καλά. η Η λέξη εκσυγχρονισμός εν που τες 

ωραίες πιασαρικες λέξεις που πλασάρουν οι νεοφιλελε. Υπάρχουν μοντέλα οργανισμών που αν δεν 

υπήρχε ο κρατικός/ κομματικος παρεμβατισμος λειτουργούν καλύτερα που πολλές μεγάλες επιχειρήσεις. 

Η βελτίωση εννε κάτι στάσιμο τζιαι οι εργαζόμενοι εν οι μόνοι που ξέρουν ακριβώς τους τομείς που 

χρήζουν βελτίωση αν τους αφήσουν να λειτουργησουν 

Petros Attas Συμφωνώ αλλά χρησιμοποιεί την τζιαι το ΑΚΕΛ όμως. 

Maria Christou Milioti Το αρθρο- εισηγηση του Παναγιωτη χρονολογειται απο το 2014. Ειδαν το φως 

της δημοσιοτητας πάμπολλα αρθα για την αναπτυξη και πως ενας απο τους βασικους ιδεολογικους 

πυλωνες της νεοφιλελευθερης πολιτικης εγινε αξιακο συστημα της Αριστερας. Οι δεξιες φιλολογιες περι 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587378626&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587378626&fref=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
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αναπτυξης ειναι στο βασικο οικονομικο προγραμμα του κομματος εδω και χρονια. Υπαρχει λογος που 

το ακελ ενσωματωσε νεοφιλελε οικονομικα δογματα; Και τι σημαινει καποιοι καμνουν μονο θεωρια; 

Τουτο δεν ειναι και θεωρια και πραξη αντεργατικη πολιτικη; Υπαρχει αιτιολογηση; Εχουμε 2016 στο 

μεταξυ. 
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Ε. ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Ε.1 ΠΡΟΤΑΣΗ (Andreas Proestos) 

'Οσον αφορά το κυπριακό η εντύπωση μου είναι ότι στελέχη του ΔΗΣΥ φαίνονται ποιο ενεργά στο θέμα 
της επαναπροσέγγισης, εκτος και αν υστερεί το ΑΚΕΛ στον τρόπο που το προβάλλει. Όσον αφορά την 
οικονομία δεν έχω ακούσει ακόμα πως υπολογίζει να δημιουργήσει τον πλούτο, τον οποίο μετά θα 
μπορέσει και να διανέμει.  

Ε.1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Prodromos Taliotis Συμφωνω για το Κυπριακο ... ενω ηταν το ΑΚΕΛ που συντηρουσε για χρονια την 
επαφη με τους τουρκοκυπριους... στα ματια του λαου τωρα φαινεται πως το ΔΗΣΥ περνει κεφαλι... οχι 
πως ειναι κατα αναγκη κακο... επειδη ηρταν στα λογια μας... αλλα οκ πρεπει να προβαλονται καλθυερα 
τοσο η διαχρονικκη σχεση με τους τουρκοκυπριους με το Ακελ αλλα και τι κανει ΚΑΙ σημερα... λιγο πριν 
την λυση 

Petros Attas "Φαίνονται". Όπως το είπες. Με κοσμικού τύπου εκδηλώσεις. Η επαναπροσέγγιση έχει 
ταξικό περιεχόμενο κι αυτή είναι η δράση του ΑΚΕΛ. Αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται βελτίωση νομίζω 
είναι η προβολή και όχι η δράση καθ' αυτή. 

Petros Attas "Φαίνονται". Όπως το είπες. Με κοσμικού τύπου εκδηλώσεις. Η επαναπροσέγγιση έχει 
ταξικό περιεχόμενο κι αυτή είναι η δράση του ΑΚΕΛ. Αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται βελτίωση νομίζω 
είναι η προβολή και όχι η δράση καθ' αυτή. 

Andreas Proestos Η επαναπροσέγγιση δεν νομίζω να διαχωρίζεται ταξικά...εκτός και αν σκοπός είναι 
να ενωθούμε γεωγραφικά και να μοιραστούμε ταξικά. Επίσης κοσμικού τύπου η μή η κάθε ενέργεια 
συμβάλει θετικά. Τέλος...ως μέρος της προβολής που συμφωνείς ότι χρειάζεται βελτείωεση θα 
ανέμενα να μου αριθμήσεις χ πράγματα που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε να μπορώ 
να καταλάβω γαι τι μιλάμε. 

Petros Attas Η κοινωνία είναι χωρισμένη ταξικά. Επαναπροσέγγιση εν γίνεται ούτε με τους 
κεφαλαιοκράτες ούτε με τους φασίστες. Αφού σου λέω ότι χρειάζεται βελτίωση πώς αναμένεις να σου 
δώσω παραδείγματα που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση; Αφού χρειάζεται βελτίωση. Αν θέλεις 
παραδείγματα εν να τεθούν σε γενικότερο πλαίσιο επικοινωνιακής πολιτικής. Ηδη τέθηκε το 
παράδειγμα των social media σε άλλο ποστ με καλές εισηγήσεις. Μπορείς να ανατρεξεις εκεί. 

Τέλος, όχι δεν είναι όλες οι εκδηλώσεις χρήσιμες. Η επαναπροσέγγιση δεν είναι θέμα ψυχολογίας 
όπως καλλιεργούν εδώ και χρόνια οι αμερικάνοι. Αλλιώς ήταν να πούμε forgive and forget. 

Andreas Proestos ...τι ωραία που μοιραζόμαστε...μια χαρά....εξακολουθείται να μην ακούτε... 

Prodromos Taliotis Οπως το ειπα... δεν παιρνω λεξη πσω ..! 

Aceras Anthropophorum Έκαμεν ο Δησύ κάτι ανάλογο που κάμνει η ΠΕΟ την πρωτομαγιά; Έκαμεν έστω 
η ΣΕΚ; Έκαμεν η Νεδησύ κάτι ανάλογον που κάμνει η ΕΔΟΝ με την εκδρομή στα σιόνια ή με το 
φεστιβάλ; Έκαμεν η κομματική οργάνωση του Δησύ αμμοχώστου κάτι ανάλογον που κάμνει η 
επαρχιακή επιτροπή αμμοχώστου με την επαρχιακήν επιτροπήν του CTP; Τζιαι στην ουσίαν; Έδειξεν 
τίποτε με τες συνομιλίες πας το τραπέζιν των διαπραγματεύσεων, όχι με δηλώσεις τζιαι επικοινωνιακά, 
πέραν που τες συγκλίσεις Ταλάτ Χριστόφια; Ακόμα τζιαι σε τοπικόν επίπεδον, η ΕΔΟΝ του χωρκού μου 
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πριν λλίον τζιαιρόν έκαμεν καλλιτεχνικόν ερασιτεχνικόν δημιούργημαν με θέμαν την 
επαναπροσέγγισην διότι η επαναπροσέγγιση είναι μες το DNA των αριστερών. Ο συναγερμός έχει 5 
κανάλλια, 5 εφημερίδες, έναν χωρκόν επικοινωνιολόγους πας το προεδρικόν τζιαι μπορεί να προβάλει 
ακόμα τζιαι μή γεγονότα. Ποιός θα προβάλει τες δραστηριότητες της επαρχιακής επιτροπής ΑΚΕΛ 
Αμμοχώστου; Μιας τζιαι είμαστιν στες εισηγήσεις, θα ήταν καλά όσοι που σας δράτε σε τοπικόν 
επίπεδον να εμπνευστείτε που τζιείνα που κάμνουν οι Βαρωσιώτες τζιαι που φέρνουν αποτέλεσμαν 
για να το εφαρμόσετε τζιαι σε πιο τοπικόν επίπεδον smile emoticon:) Τζιαι το ότι δεν το προβάλλει η 
δεξιά τζιαι οι δημοσιογράφοι της δεν έχει κανέναν πρόβλημαν. Η ουσία είναι τι γίνεται μες την 
συνείδησην των αθρώπων που συμμετέχουν. Να μεν μηδενίζουμεν τζιαι τα καλά μας smile emoticon 

Andreas Proestos Είδες πόσες ενέργειες αγνοώ...αυτό λέω βρείτε τον τρόπο να τις βγάλετε προς τα 
έξω. Όσον αφορά το συναγερμό νομίζω ότι και η δική του προσπάθεια έχει ουσία...όσο ποιο πολλά 
βγαίνουν έξω προς τον κόσμο τόσο το καλήτερο. 

Petros Attas Α γειά σου. Αλλά δεν προβάλλεται δυστυχώς. 

Andreas Proestos από εσάς εξαρτάται....αν το προβάλλεται σε αυτούς που πιστεύουν ήδη στην 
επαναπροσέγγιση αππλά ανακυκλωνόμαστε... 

Petros Attas Συμφωνώ. Εν ένα ακόμα θέμα το preaching to the converted. Αλλά γιατί απευθυνεσαι σε 
μένα; Εν τζι είμαι κομματικός. 

Prodromos Taliotis Ναι το θεμα ειναι να το μαθαινουν τζαι οι αθρωποι οι δικοι μας... 

Nicolas Kirkillari Το κόμμα που πρώτο έδωσε μαθήματα σωβινισμού και 'πατριωτικής' ιδεολογίας 
(βλέπε δηλώσεις Γλαύκου Κληρίδη 'την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω') ξαφνικά έγινε κόμμα 
επαναπροσέγγισης? Λέω ότι το ΑΚΕΛ σωστά συμμετέχει σε εκδηλώσεις επαναπροσέγγισης (π.χ μνήμη 
Μισιαούλη-Καβάζογλου) όμως το θέμα επαναπροσέγγισης χρειάζεται 'φρεσκάρισμα'. Ισως να 
αναδεικτούν περισσότερο οι απόψεις των Τ/Κ, για να πειστεί και ο κόσμος ότι πράγματι υπάρχει 
ελπίδα και μέλλον. 

Aceras Anthropophorum Κοπέλλια εγώ έφυγα που την Κύπρο τζιαι μένω στην ευρώπη εδώ τζιαι 25 
χρόνια τζιαι έμαθα τα. Εσείς τζιείκάτω που πόθθε ενημερώννεστε; Τί κάμνετε τα σαββατοκυρίακα όταν 
το κίνημα οργανώννει αυτά τα πράματα; Ποιός επήεν στες 25 του Απρίλη στο μνημόσυνο το...See more 

Andreas Proestos Μια χαρά...σε ένα λογαριασμό που ανοίχθηκε για να ακουστούν απόψεις μου λές 
ότι δεν κάνω όσα κάνεις εσυ. Δεν θέλω και δεν έχω χρόνο να τα κάνω. Απλά λέω τι βγαίνει προς τα 
έξω. Ο κόσμος δεν.έχει χρόνο να ψάχνει και να ρωτά....Αν θέλετε ακούστε αν θέλετε μην ακούσετε:) 

Aceras Anthropophorum Φίλε μου δεν σε ξέρω ούτε τζιαι την δράση σου ξέρω. Έτσι γεννικόλογα το 
είπα. Αυτά έχει η επικοινωνία που τα ίντερνετ smile emoticon:) Καμία πρόθεση για μάθημα smile 
emoticon:) Εγώ ποιος είμαι για να τα ακούσω; Ένας απόδημος είμαι. Να πώ μια γνώμη ήρτα τζιαι γώ 
τζιαι να την αντιπαραθέσω με τη γνώμη άλλων. Συγνώμη αν σε έθιξα δεν είχα πρόθεση. Έχεις καμιά 
άποψη για το πως θα μπορούσε να φτάσει σε σένα η πληροφορία για τούτες τες δραστηριότητες; 
Επειδή ακούουν τζιαι τα στελέχη δηλαδή, μπορει να τους δώκει καμιά ιδέα. Εγώ δεν είμαι στέλεχος 
ούτε καν μέλος. Ένας ανώνυμος ξενιτεμένος είμαι smile emoticon:) 

Andreas Proestos ...καμία δράση. Απλά γράφω αυτό που διαπιστώννω...οι πληροφορίες μου έρχονται 
συνήθως μέσο fb 
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Panos Parras Ειναι μια μεγαλη αληθεια οτι το ΑΚΕΛ για πολλα χρονια ηταν πρωτοπόρο στην 
επαναπροσέγγιση και έκανε πολλα βήματα. Βασικα ηταν το μονο κόμμα που κράτησε ανοικτά τα 
κανάλια επικοινωνίας με τους ΤΚ και είχαμε λοιδορηδηθει για αυτα οσο κ για τη ΔΔΟ(που σημερα εν 
ευαγγέλιο). παρόλα αυτα χρειάζεται νέα πνοή κ σ αυτα. Η επαναπροσέγγιση δν ειναι αρκετή πλεον 
είτε προβάλλεται είτε όχι. Τωρα πρέπει να τα δώσουμε ολα για τη λυση.. Να θυσιάσουμε οσα 
χρειάζεται (και σ αυτα κατ εμενα ηταν ιςως και η αναβολή των βουλευτικών) για να φτάσουμε στον 
τελικό στόχο. Απ κει ξεκινα νέος κοινωνικός αγώνας με ολο το λαό ανεξαρτήτως καταγωγής και 
θρησκείας 

Aceras Anthropophorum Έχεις καμια ίδέα να γίνει πιο συγκεκριμένο το "νέα πνοή"; Σίγουρα αν λυθεί 
το Κυπριακό η νέα πνοή θα έρτει από μόνη της. Αλλά αν δεν λυθεί (που μάλλον κατά τζιεί πάμε με ένα 
σουλτάνο που την μια τζιαι ένα Αναστασιάδη που την άλλη) θα πρέπει σίουρα να ενισχυθούν τζιαι 
ανανεωθούν οι δράσεις. Θα μπορούσεν για παράδειγμαν να είναι ένας τομέας για να 
πολιτικοποιηθούν τούτοι ούλλοι οι νέοι που δεν επήαν να ψηφίσουν τζιαι είναι απολίτικοι. 
Συγκεκριμένα όμως πως; 

Panos Parras Γράφω κάποιες σκέψεις: Ο κόσμος δεν συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις. 
Συμμετείχε μαζικά κάποτε σε εκδηλώσεις επαναπροσέγγισης αλλά στην πορεία μετά το άνοιγμα των 
οδοφραγμάτων βρήκε άκρες και το κάνει όποιο ΣΚ θέλει χωρίς κομματική οργάνωση. Εδω είναι που 
μας έχει ξεπεράσει η κοινωνία, αλλά εν άλλο θεμα τουτο να μεν τα μπερδέψουμε. Οπότε λοιπόν το 
ζητούμενο είναι να εμπλέξει ξανά η αριστερά τον λαό στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Καθόμαστε 
και κοιτάμε τους ηγέτες παθητικά, αμέτοχοι σε όλα. Το ΑΚΕΛ έχει τη δύναμη να κατεβάσει τον κόσμο 
στους δρόμους. πχ ναι μπορεί να γίνει μια κατάληψη της πράσινης γραμμής, αρχικά από την ΕΔΟΝ και 
μετέπειτα από τον απλό κόσμο. Αυτό μπορεί να γίνει και με κάλεσμα ακόμα της νεολαίας άλλων 
κομμάτων, για να αποκτήσει μαζικότητα. Να δείξουμε ότι είμαστε εδώ, ότι θέλουμε ακόμα λύση, δεν 
περιμένουμε μοιρολατρικά τον εκάστοτε διαπραγματευτή.. 

Aceras Anthropophorum Σωστός. Θυμούμαι το 81 που μια μικρή ομάδα στρατιωτών (εδονιτών) πας 
την πράσινη γραμμήν εκάμαν παρέες με τα Τουρτζιά που φκάλλαν σκοπιάν που την άλλην τζιαι 
εμεταφέραν ποιήματα που ποτζιεί για να τα εμετάφράσει η Ελλη Παιονίδου τζιαι να δημοσίευσει η 
Χαραυγή. Αυτόν το πράμαν εκάμναν το οι αθρώποι σαν άτομα, όι σαν οργάνωση (έσιει τζιαι λεπτά 
πράματα, παρανομίες, στρατοδικεία αν τους επιάνναν ...) αλλά ποττέ η οργάνωση δεν φρενάρει 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες άμαν βοηθούν. Σε κάποιαν φάσην, πριν να αννοίξουν τα οδοφράγματα, 
χωρίς να μπαίννει το κόμμα μπροστά σημαία, οργανωννούνταν οι συναντήσεις εκ τζιαι τκ χωρκανών 
στες βάσεις. Γλέντια, χαρές, αθρωπιά. Τούτον με την πράσινη γραμμή εγίνηκεν πριν λλίον τζιαιρόν με 
την ανθρώπινην αλυσίδαν που επέρναν που την μιάν μέχρι την άλλην. Δεν νομίζω πως οι ακελικοί 
αριστεροί ήταν εναντίον ή δεν εσυμμετείχαν. Το ότι η κοινωνία οργανώννει που μόνη της εκδηλώσεις 
δεν το ονομάζω "εξεπέρασεν μας". Αν δεν επηαίνναμεν εμείς θα μας είχεν ξεπεράσει. Σε πολλά που 
τούτα αριστερούς θα έβρεις για ψυχή. 

Maria Christou Milioti Εγω εχω την εντελως αντιθετη εντυπωση απο οτι ο Αντρεας. Δηλαδη δεν 
θυμουμαι πολλες εκδηλωσεις και δραστηριοτητες εκ μερους του ΔΗΣΥ που να αφορουν την βαση του 
κοσμου και τον πολλην κοσμο. Μπορει ο Αντρεας να μας ενημερωσει ποιες εννοει ως δραστηριοτητες 
του ΔΗΣΥ για την επαναπροσεγγιση; Αντιθετα ειδα αρκετη περισσοτερη κινητικοτητα απο τις 
οργανωσεις του ΑΚΕΛ τα τελευταια χρονια 

Andreas Proestos Απλά απαντώ αντιγράφοντας από ποιο κάτω. "Ξέρετε πόσες φορές έχω αναζητήσει 
μία πληροφορία απλή στην ιστοσελίδα του ΑΚΕΛ και δεν έχω μπορέσει να την βρω; Ακόμη και τα social 
media των στελεχών είναι μίζερα και παραμελημένα, αδύνατον να βρει κάποιος την δουλειά τους." 
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Maria Christou Milioti Αντρεα αν το κριτηριο ειναι η ιστοσελιδα του ΑΚΕΛ - που ναι ειναι παραμελημενη 
- στην ιστοσελιδα του ΔΗΣΥ ποτε ειδες εσυ ανακοινωση για δικοινοτικη εκδηλωση; Για την ακριβεια 
ποτε!! Οποταν το κριτηριο σου μαλλον δεν ειναι η ιστοσελιδα. 

Maria Yannakaki Διαφωνώ με την θέση που διατυπώνεται παραπάνω. Η κουλτούρα της 
επαναπροσέγγισης διαπερνά την ιστορία του ΑΚΕΛ, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με το ΔΗΣΥ, το οποίο τα 
τελευταία χρόνια άρχισε να την καλλιεργεί. Ο μέσος Συναγερμικός δεν συγκινείται από την ιδέα της 
επαναπροσέγγισης . Βλέπει περισσότερο την επίλυση του Κυπριακού ως μία αναγκαία συνθήκη 
προκειμένου να υπάρξουν οικονομικά οφέλη, επενδύσεις, εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. 
Φυσικά και υπάρχουν στελέχη του ΔΗΣΥ που εργάζονται ειλικρινά προς την κατεύθυνση της 
επαναπροσέγγισης, δεν είναι όμως η πλειονότητα. Αν παρακολουθήσατε και τις προεκλογικές 
τοποθετήσεις, οι υποψήφιοι έριχναν το βάρος σε αυτά που αναφέρω παραπάνω , όχι στην κοινή 
πατρίδα.  

Τώρα γιατί κινήσεις Συναγερμικών παίρνουν μεγαλύτερη δημοσιότητα, είναι ένα ερώτημα που 
πιθανόν μας οδηγεί σε ένα άλλο κεφάλαιο που λέγεται Επικοινωνία. Παρόλο που δεν είμαι από αυτούς 
που πιστεύουν ότι μπορείς να κάνεις πολιτική μόνο με Επικοινωνία, σαφώς στις μέρες μας δεν νοείται 
πολιτική χωρίς Επικοινωνία. Ξέρετε πόσες φορές έχω αναζητήσει μία πληροφορία απλή στην 
ιστοσελίδα του ΑΚΕΛ και δεν έχω μπορέσει να την βρω; Ακόμη και τα social media των στελεχών είναι 
μίζερα και παραμελημένα, αδύνατον να βρει κάποιος την δουλειά τους.  

Το ΑΚΕΛ υπήρξε ο ψηφοσυλλέκτης όλων των αριστερών κυπριακών ψήφων, ελλείψει εναλλακτικής 
(σε αντίθεση με την πανσπερμία αριστερών κομμάτων που παρατηρείται εδώ στην Ελλάδα). Η αποχή 
αυτή την φορά θα το αναγκάσει να σκεφτεί τι είναι αυτό που κράτησε ψηφοφόρους του μακριά από 
την κάλπη 

Yiannis Martharis Εξαιρετική τοποθέτηση Μαρία 

Andreas Proestos Η ουσία είναι ότι στο τέλος και οι δύο την επίλυση του Κυπριακού θέλουν. Το θέμα 
είναι παρόμοιο με τους μετανάστες. Η αριστερά τους θέλει για κοινωνικούς σκοπούς η δεξιά για 
οικονομικους. Με τους σωστούς θεσμούς σε λειτουργία οι δύο σχολές σκέψεις μπορούν να 
συνηπάρξουν αφού το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι το ίδιο. 

Maria Yannakaki Andreas Proestos Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν ειναι καθόλου το ίδιο, καθώς η 
ιδεολογία έχει άμεση επίπτωση στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: πχ η διαχείριση του 
προσφυγικού/μεταναστευτικού. Αν ο σκοπός σου ειναι να τονώσεις με εργατικό δυναμικό τη 
γερασμένη Ευρώπη (βλ. Σύμφωνο για τη μετανάστευση των Μέρκελ-Σαρκοζύ 2008 πρώτον θα 
υπακούς στη φαντασίωση της ευρωπαικής πολιτικής ελίτ για τον ιδανικό μετανάστη (νέος, 
μορφωμένος κλπ, δλδ το απ΄λυτο εργαλείο) και δεύτερον όταν κορεστεί η αγορά εργασίας σου θα 
κλείσεις τα σύνορα (αυτό ζούμε εδώ και κάποιους μήνες). Αν όμως κινείσαι βάσει του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργείς ο ίδιος ζωτικό χώρο για να ζήσουν δίπλα σου. Αν για την 
επίλυση ο στόχος σου είναι οικονομικός, αν κάτι πάει στραβά θα αρχίσουν τα παρατράγουδα. Αν 
στόχος σου είναι η συνύπαρξη σε μια κοινή πατρίδα, χτίζεις σε στέρεες βάσεις 

Andreas Proestos ...αν δεν υπήρχε η ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό θα δέχονταν έστω αυτούς που 
δέκτηκαν στην Ευρώπη?. Αν ξεχάσουμε το οικονομικό και γυρίσει και ο Δησυ εναντίον της λύσης μόνο 
του του Ακελ ποιες πιθανότητες έχει για λύση? Ποα έναι η πιθανότητα να πάει κάτι στραβά (πόσο χώρο 
για δράση θα έχουν ακροδεξια κινήνατα) όταν ο τόπος ευημερεί και ποια αν όχι? 

Prodromos Taliotis Πολυ καλες οι διπιστώσεις σου Μαρία Γιαννακάκη  
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Ε.2 ΠΡΟΤΑΣΗ (Stella Theocharous) 

Το ΑΚΕΛ διαχρονικά ήταν υπέρ της ειρηνικής συμβίωσης με τους Τουρκοκύπριους καθώς και της 
εξεύρεσης μιας λύσης που θα διασφαλίζει την ευημερία του τόπου. Και μιλώντας με αρκετούς 
Τουρκοκύπριους το μήνυμα που πήρα είναι ότι ελπίζουν στο ρόλο του κόμματος στην εξεύρεση λύσης. 
Υπάρχει εμπιστοσύνη προς το ΑΚΕΛ. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να βγούμε λίγο προς τα έξω και να 
βάλουμε (με απλά λόγια) κάτω τις θέσεις μας; 

Η επαφή με τους συμπατριώτες μας δεν πρέπει να γίνεται μόνο σε επίπεδο φεστιβάλ. Θα πρότεινα πιο 
ενεργή συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις μας. Να περάσουμε το μήνυμα της συνεργασίας. Και όποιος 
δοκιμάσει να κάνει ενοχλήσει (κάτι κοπέλλια με τα μαύρα) έχουμε Makis Kazakeos και Antonis 
Theocharous για να τους κανονίσουν. 

Ε.2.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Makis Kazakeos εν τζιαι αρνηθήκαμε ποτε.... μάλιστα εκουβαλουσαμεν τους τζιαι στην μάππα με τους 
...τζιτρινους χαχαχαχαχαχα.. 

Nicolas Kirkillari Συμφωνώ αλλά οι Τ/Κ πρέπει να κάνουν ανάλογα οργανωμένες κινήσεις (π.χ 2004 
μεγαλειώδης κινήσεις πριν το δημοψήφισμα ). Εκτός εαν γίνονται και δεν προβάλλονται απο τα ΜΜΕ 

Stella Theocharous Γίνονται Νικόλα μου... Αλλά δεν προβάλλονται... 

Nicolas Kirkillari Γι'αυτό είμαι σίγουρος.. κανένα κανάλι δεν εδειξε την ολοήμερη πολιτιστική εκδήλωση 
που έγινε το Σάββατο 4/6 στην Πύλα μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ. Έχουμε θέμα λοιπόν.. 

Antigoni Theodosiou Tsakiri Βασικά τη χρειάζεται το ΑΚΕΛ είναι δικό του τηλεοπτικό κανάλι. Έστω και 
από το YouTube κάτι όπως το RT να βγαίνουν να τα λένε και να δείχνουν.8 κανάλια έχουμε και όλα 
περπατάνε στην ίδια γραμμή 

Antigoni Theodosiou Tsakiri Βασικά τη χρειάζεται το ΑΚΕΛ είναι δικό του τηλεοπτικό κανάλι. Έστω και 
από το YouTube κάτι όπως το RT να βγαίνουν να τα λένε και να δείχνουν.8 κανάλια έχουμε και όλα 
περπατάνε στην ίδια γραμμή 

Makis Kazakeos ας καλέσουμε φίλους μας τουρκοκύπριους. Και λίγη δουλειά δεν βλάφτει. 

Ε.3 ΠΡΟΤΑΣΗ (Stella Theocharous) 

Οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν έναν αγώνα ενάντια σε μια 
νομοθεσία που προβλέπει τη δημιουργία γραφείου συντονισμού για θέματα νεολαίας και 
αθλητισμού. Αυτό συνεπάγεται με έλεγχο της ΤΚ κοινότητας από την Τουρκία. Είναι σωστό να 
βλέπουμε σιωπηλά τον αγώνα τους χωρίς να κάνουμε τίποτα; Εμείς γιατί δεν βγαίνουμε στους 
δρόμους; Συντονισμένα όμως. Πείτε μας που και πότε. 

Ε.3.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panos Parras Ευκαιρία για μαζικές διαδηλώσεις ενθεν κ ενθεν του συρματοπλέγματος.. Να σύρει το 
χορό η εδον και να ακολουθήσουμε ολοι, εργαζόμενοι, πολίτες απ ολη την Κύπρο 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi


  

57 
 

Andreas Hadjikallis Καλησπέρα η ΕΔΟΝ πηρε ήδη θέση 
https://www.facebook.com/EDON.Cyprus/photos/a.169436239786369.43770.168662459863747/113
3936020003048/?type=3&theater οταν βλεπεται σχόλια απο Τ/Κ " Thank you for your support guys" 
"We appreciate your efforts people,let us all unite for the United Cyprus !" " "Tears of joy" moment. 
This is exactly how you beat chauvinism" "United we stand divided we fall! Ευχαριστουμε!" ." Well 
done each and every one of you"! "We dont have much left to lose, but we have a lot to gain 
together.Thank you for your solidarity. "ΚΑΙ ΟΣΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΔΕΙΤΕ νομίζω σας απαντοθν αν αν μείναμε 
να βλεπουμε σιωπηλα ΞΕΡΩ ΞΕΡΩ ΤΟΛΠΙΖΩ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 

Stella Theocharous Ρε παιδιά βλέπετε τα πάντα σαν κριτική. Ο Panos Parras πρότεινε κάτι. 

Andreas Hadjikallis Γράψατε επι λέξη "Είναι σωστό να βλέπουμε σιωπηλά τον αγώνα τους χωρίς να 
κάνουμε τίποτα; " Αυτό είναι κριτική για την στάση μας και σας απαντώ αν μείναμε σιωπηλοι ή όχι 

Stella Theocharous Παρέτα μας ρε. Πιάνεσαι από λέξεις. Επί της ουσίας προτείνουμε κάτι. Και το 
γυρίζεις αλλού. 

Andreas Hadjikallis Με ρε έιμαι με θα σας παρατήσω κρίνω όπως έχω δικαίωμα το τι θκιεβάζω , τζαι 
αν δεν μεγελούν τα μαθκία μου οι λέξεις φκάλουν νόημα ότι τωρά βλέπουμε σιωπηλά ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΙΣΧΥΕΙ 

Stella Theocharous Διάβαζε και καταλάβαινε ότι θέλεις. Ότι μπορεί ο καθένας. 

Andreas Hadjikallis Δεν είναι θέμα ότι μπορεί ο καθένας φίλη , αλλά τι γράφει ο καθένας να 
αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το "Είναι σωστό να βλέπουμε σιωπηλά τον αγώνα τους χωρίς να κάνουμε 
τίποτα; " δεν εχει διφορουμενες ερμηνείες έχει ΜΙΑΝ οτι τωρα είμαστεν σιωπηλοι και ΔΕΝ είμαστε 

Panos Parras Πολυ καλα έκανε η εδον φιλε.. Θα καλέσουμε ολο τον κοσμο να γινει μαζικό;;; Θα βγει 
μπροστα η ηγεσία του ΑΚΕΛ να σπρώξει την κατάσταση; 

Panos Parras Takis Hadjigeorgiou, Christos Christophides Christos Christofias Argentoula Ioannou 
Stavros Evagorou 

Andreas Hadjikallis Φίλε δεν μπορώ να εκπροσωπήσω την οργάνωση ή το κομμά ή να αποφασίσω δαμέ 
για την οργάνωση ή το κομμά , αλλά πιστέυω ακράδαντα ότι αν μπορούσε να γίνει κατι περισσότερο 
τι δεδομένη στιγμή θα γίνοταν , δεν υπάρχει φόβος και προπαντώς δεν υπάρχει σιωπή 

Panos Parras Giorgos Koukoumas Charis Karamanos Marina Savva 

Panos Parras Αν δεν βγουμε μπροστα τωρα τοτε πότε;;; 

Andreas Hadjikallis Δεν είπα να μεν βγούμε όυτε να βγούμε ρε φίλε , απαντήσα στο αν είμαστε 
σιωπηλοι οτι ΔΕΝ είμαστεν 

Stella Theocharous Nicos Trimikliniotis 

Stella Theocharous Bambos Papageorgiou 

Andreas Hadjikallis Για να ξεκαθαρίσω ΔΕΝ κρίνω την άποψη για πορεία ή ότι αλλο αλλά την 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ τοποθέτηση ότι μένουμε σιωπηλοι κι αποδεικνύω οτι ΔΕΝ μένουμε σιωπηλοί 

https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/EDON.Cyprus/photos/a.169436239786369.43770.168662459863747/1133936020003048/?type=3&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/EDON.Cyprus/photos/a.169436239786369.43770.168662459863747/1133936020003048/?type=3&hc_location=ufi
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Panos Parras Andreas KazamiasPanos Parras Stefanos Stefanou 

Stella Theocharous Michalis MichailProdromos Taliotis Γιώργος ΓεωργίουProdromos Taliotis Andreas 
Fakontis 

Prodromos Taliotis Ειρήνη ΧαραλαμπίδουProdromos Taliotis Christos Christophides 

Lukas Perikleous Πεστε μας τοπο και ωρα!  

Prodromos Taliotis Γιώργος ΛουκαΐδηςProdromos Taliotis Skevi Koukouma Prodromos Taliotis Stella 
Misiaouli 

George Pittas Όχι δεν είναι. Και δεν είναι απλά λάθος. Δεν θέλω τώρα να κάνω χαρακτηρισμό. Αλλά 
είναι το ίδιο με το 2003. Πρόκειται για κάτι το αχαρακτήριστο. 

Prodromos Taliotis Τα δελτια ειδησεων μουγκα παντως... 

George Pittas Δεν με ενδιαφέρουν τα δελτία. Με απασχολούν οι πολιτικές δυνάμεις της λύσης. Τα 
δελτία απλά καθρεφτίζουν την επικρατούσα κουλτούρα. 

Panos Parras Panayiotis Stavrinides 

Panayiotis Stavrinides Σας ακούω. Πρώτα αυτό. Και συμφωνώ με την εισήγηση της Στέλλας. 

Michalis Michail Προσωπικά δεν έχω καμία ένσταση για οποιαδήποτε κινητοποίηση. Όμως πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί. Οτιδήποτε γίνει ή δεν γίνει θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση με τους Τ/κύπριους 
για ένα απλούστατο λόγο, να μην θεωρηθούν ως υποκινούμενοι από το ΑΚΕΛ και να χάσουν κάθε 
έρισμα μέσα στην κοινότητα. Εγινε ξανά στο παρελθόν αρκετές φορές. 
Να γίνουν λοιπόν αλλά όχι με τρόπο που θα τους προκαλέσουν ζημιά. 

Panos Parras Ωραια! Συμφωνούμε Μιχάλη. Το κόμμα με τις επαφές του να οργανώσει και τις δυο 
πλευρές διακριτικά 

Michalis Michail Panos Parras Τουτες οι δουλειές δεν έχουν διακριτικότητες Πάνο. Ή θα κάνεις 
διαδήλωση, πορεία, συγκέντρωση ή δεν θα κάνεις. Είδες καμιά εκδήλωση να γίνεται διακριτικά; 

Panos Parras Εννοούσα τις επαφές! Για να βγουν ενθεν κ ενθεν στους δρόμους. Εχει το ακελ τη δύναμη 
να βγει μπροστα κ να καλέσει κοσμο.. Αν θελει μπορείτε να το κανει και να προκαλέσει μαζικότητα 
στην ολη διαμαρτυρία. Οφείλουμε να το κάνουμε. 

Michalis Michail Panos Parras Η αλληλεγγύη πρέπει να είναι δεδομένη. Οι όποιες επαφές αν και 
εφόσον γίνουν ασφαλώς και θα είναι παρασκηνιακές. Και ασφαλώς δεν θα ανακοινωθούν. 

Panos Parras Michalis Michail συμφωνούμε.. Ας γίνουν με τον τροπο που πρέπει οι επαφές. Το 
αποτέλεσμα ομως να ειναι ενα: να βγουμε ολοι στους δρόμους. Φτάνει η παθητική αντιμετώπιση του 
ζητήματος 

Michalis Michail Panos Parras Αναιρείς αυτό που έγραψες πιο πάνω και συμφωνήσαμε. 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/Andreas.Kazamias.83?hc_location=ufi
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Panos Parras Michalis Michail μου μα παίζουμε με τις λέξεις; Μίλησα για διακριτικότητα. Μιλησες για 
παρασκηνιακές επαφές χωρις ανακοινώσεις. Που διαφωνούμε;; Θα κολλήσουμε εδω; 

Michalis Michail Panos Parras "Διαφωνούμε" στο ότι "πέχαλι" :-) το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ένα 
και ότι πρέπει να βγούμε στους δρόμους 

Panos Parras Οκ ας το κρατήσουμε αυτο. Πως θα γίνει; Θα το παλέψετε απο πανω προς τα κατω ή θα 
μας αφήσετε παλι μόνους μας; Αυτο να δουμε 

Michalis Michail Panos Parras Στην περίπτωση που γίνει διαβούλευση και οι Τ.κ πουν όχι, μην 
ανακατευθείτε, τι πρέπει να γίνει; 

Panos Parras :) εδω κάποιος ανέβασε πιο πανω ευχαριστούμε για την στήριξη της εδον! Κάντε εσεις 
τις κινήσεις και άμα αρνηθούν το συζητάμε.. Σε μαζικές διαμαρτυρίες δεν νομιζω να ζητάμε κ επίσημες 
εγκρίσεις. Λέτε να ζήτησαν πχ οι καπνεργάτες το 48 

Panos Parras Μιχάλη μου συνεχιζουμε... Κοιτάμε μπροστα το στόχο και προχωράμε 

Michalis Michail Panos Parras Σαφώς και κοιτάμε μπροστά. Αλλά με στόχο να βοηθήσουμε όχι να 
χαντακώσουμε. Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων επαναλαμβάνω, ότι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει 
σε απόλυτη συνεννόηση. 

Emin Hikmet Κάνετε τζε μια επιτροπή να μελετήσει το θέμα... Ο ενας κρατιεται με νύχια και δόντια μην 
πεσει στον γκρεμό και οι άλλοι κάθονται και θωρουν... 

Petros Attas Χρειάζεται να περιμένουμε το ΑΚΕΛ δλδ; Γιατί να μεν είναι αυθόρμητη η κινητοποίηση; 

Elias Demetriou Ήδη η ανακοίνωση της ΕΔΟΝ για το θέμα κυκλοφόρησε από εχτές στη φασιστική 
εφημερίδα Volkan, θέλοντας κάποιοι να το χρησιμοποιήσουν ενάντια στο κίνημα #reddediyoruz. Και 
δεν το λέω αυτό διότι δεν πρέπει να πάρουμε θέση για το θέμα. Αντίθετα πρέπει να εκτιμήσουμε τη 
δυναμική αυτού του κινήματος, και να δούμε πως κινούμαστε ακριβώς για να το βοηθήσουμε και να 
προεκτείνουμε -εγώ λέω- τους στόχους του. Έγιναν συμβολικές κινήσεις αλληλεγγύης από το ΑΚΕΛ και 
από την ΕΔΟΝ μέχρι στιγμής. Είναι και άλλα που δεν φαίνονται. Επέρχονται κι άλλα. Οι απόψεις 
καλοδεχούμενες. 

Stella Theocharous Καλά θα περίμενε κανείς κάποια άλλη αντίδραση από μια ακροδεξιά εφημερίδα; 
Το θέμα είναι ότι μια μειοψηφία (ακροδεξιοί) ένθεν και ένθεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Θέλουμε 
λύση και οι συμπατριώτες μας θέλουνε λύση. Όλα αυτά και εννοώ την προσπάθεια επιβολής εκ μέρους 
των "μητέρων πατρίδων" μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Να σας ενημερώσω ότι ήδη οργανώνονται 
εκδηλώσεις συμπαράστασης και ήδη υπάρχει κάλεσμα για συμπαράσταση.... Να θυμήσω την 
προσπάθεια που έγινε το 2003 (όπως ανέφερε πιο πάνω ο αγαπητός κ. George Pittas) που και πάλι 
ήμασταν απλοί θεατές (και μην μου αρχίσετε ότι κάναμε και κάναμε γιατί επί της ουσίας δεν κάναμε 
τίποτα, μονοι τους κάνανε και τότε όταν βγήκανε ξανά στους δρόμους). Διαδηλώνουμε γιατί δεν 
επιθυμούμε διατήρηση του status quo, γιατί δεν θέλουμε έλεγχο από μητέρες πατρίδες, γιατί 
μπορούμε να ζήσουμε μαζί, γιατί έφτασε ο καιρός για μια πατρίδα χωρίς στρατούς κατοχής που το 
μέλλον της θα ορίζουν οι Κύπριοι. 

Emin Hikmet Το ζήτημα, οι ελληνόφωνοι αδελφοί μας δεν ακούν και προβάλλουν δικαιολογίες για να 
στρουθοκαμηλίζουν... Μα να μην κανείς κατι μονο και μονο για να μην κατηγορηθεις ειναι δειλία... 
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Stella Theocharous Emin Hikmet Αυτό αδελφέ μου! Στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά.... 

Elias Demetriou Εγώ δέχομαι την κριτική για το 2003 αν και ανήκω σε άλλη γενιά. Αλλά το κάθε τι που 
θα κάνεις από τη μια πλευρά για/με την άλλη πρέπει να συνεκτιμάς εάν τελικά κακό θα κάνεις σε 
αυτούς ή στο γενικότερο στόχο παρά καλό. Η κριτική καλοδεχούμενη, ο μηδενισμός όχι. 

Stella Theocharous Ποιος μηδένισε ποιον Ηλία;;;;; 

Petros Kleanthous Εγω χαιρομαι ιδιαιτερα για το γεγονος οτι τα μελη του group εισηγουνται οτι η ΕΔΟΝ 
πρεπει να μπει μπροστα και δεν καλουν οι ιδιοι σε καποια εκδηλωση πχ. Αυτο δειχνει αγνοτητα 
κινητρων και προθεσεων αλλα και αναγνωριση του ηγετικου ρολου της ΕΔΟΝ 

Petros Attas Δλδ αν οργανώνετο κάποια εκδήλωση αυθόρμητη σημαίνει ότι τα κίνητρα θα ήταν 
αλλότρια; Εν το κατάλαβα τούτο. Τζιαι γιατί να σιει ηγετικό ρόλο η ΕΔΟΝ; 

Panos Parras Επι της ουσίας Πέτρο Κλεανθους, θα βγει μπροστα η εδον με τις διασυνδέσεις της για να 
δωσει μαζικότητα σε μια τέτοια ενέργεια; Ή θα μας αφήσει μόνους μας ; 

Marinos Pavlou Το γραφειο αυτο προωθειται ανεξαρτητα των συναντησεων της ad hoc επιτροπης του 
Μαυρογιαννη με τα ην. Εθνη για την εφαρμογη του ευρωπαίκου κεκτημενου; 

Panos Parras Ολα γίνονται Ανεξάρτητα απο τις διαπραγματεύσεις και τα οποια πλαίσια του κοινοτικού 
κεκτημένου.. 

Makis Kazakeos Δεν περίμενα και διαφορετική συζήτηση από κάποιους και ακριβώς να δικαιώσουν 
για ακόμη μια φορά την αντίληψη ότι μιλούν απλά για να μιλούν, φάσκουν κι αντιφάσκουν αλλά δεν 
θα μπω στις λεπτομέρειες γιατί δεν αξίζει τον κόπο. 
Για μένα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η ΕΔΟΝ και γενικότερα το κίνημα έχουν υπόψη και άποψη 
του τι συμβαίνει στα κατεχόμενα. Είτε με ανακοινώσεις είτε με άλλου είδους επαφές στέλλουν τα 
μυνήματα τους.  
Μπήκε η εισήγηση από την Στέλλα και καλώς έκανε για κινητοποιήση. Το μύνημα πήγε. Αν θα γίνει 
κάτι από πλευράς τους ή όχι θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της ΕΔΟΝ ή του κόμματος. Για τους 
οποιους λόγους αν δεν γίνει ασφαλώς και δεν ...απαγορεύεται σε κανένα να διοργανώσει τέτοια 
κινητοποίηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει ή δεν κάνει κάτι είναι πιο .....πατριώτης από 
τον άλλο γιατί εκεί το οδηγούν μερικοί. Ναι να κρίνουμε την συγκεκριμένη άρνηση π.χ. αλλά ως εκεί. 
Δεν νοείται κάθε φορά που διαφωνούμε με κάτι να βάζουμε ....ταμπέλες είτε ο ένας είτε ο άλλος. 

Ε.4 ΠΡΟΤΑΣΗ (Maria Christou Milioti) 

Καλημερα! 
Εχω διαβασει εδω καποια στατους που αφορουν τις διαδηλωσεις των τουρκοκυπριων σχετικα με το 
γραφειο συντονισμου που ιδρυει στα κατεχομενα η Αγκυρα. 

Πολυ σωστα, καποιοι φιλοι στη σελιδα, διερωτουνται γιατι δεν ειμαστε κι εμεις στους δρομους για 
συμπαρασταση στους αδελφους τουρκοκυπριους. 

Μου γεννηθηκε ομως ενας προβληματισμος. 

Δεν θα επρεπε να ισχυει και το αντιθετο; Ως "ενας λαος σε μια πατριδα" δεν θα επρεπε να ζηταμε και 
απο τους τουρκοκυπριους να διαδηλωνουν μαζι μας για τα τοσα αδικα για την Κυπρο μνημονιακα 
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μετρα που πηρε η δικη μας κυβερνηση; Δεν αφορα και τους τουρκοκυπριους αν η κυβερνηση μας 
ξεπουλα για παραδειγμα τον δημοσιο πλουτο της ΚΔ; 

Πως γινεται οι αδελφοι τουρκοκυπριοι να ειναι "φιλαρακια" με το κυβερνων κομμα και μονο εμεις να 
πρεπει να συμπαραστεκομαστε στους δικους τους αγωνες; 

Πως θα φαινοταν σε εκεινους αν εμεις ειμασταν ας πουμε "φιλαρακια" με το κομμα των εποικων; 

Εχουμε κι εμεις εδω μια κατοχη, τροικανη κατοχη. 
Δεν θα επρεπε να ζηταμε κι εμεις αλληλεγγυη ωστε να ειναι αμφιδρομη; 

Απλως ενας προβληματισμος. 

Ε.4.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

George Pittas Ναι μεν, αλλά. Καλό θα ήταν να έχουμε στο νου μας πως οι Τουρκοκύπριοι, ζουν σε ένα 
παρακράτος μαφία, με τον κατοχικό στρατό και τους γκρίζους λύκους όχι δίπλα τους, αλλά,στη μύτη 
τους μέσα. Συγνώμη, αλλά είναι ο "αδύναμος κρίκος". Δικό μας είναι το χρέος να σταθούμε δίπλα τους 
και όχι αντίστροφα. Και, καλό θα είναι να μην εμπλέκουμε τα μνημόνια κλπ με τον αγώνα που κάνουν 
κατά της κηδεμονίας τους από την Τουρκία,δηλαδή την κατοχική δύναμη. Καταλαβαίνω το πνεύμα του 
σχολίου σου και, θα ήθελα ομολογώ να συμφωνήσω. Αλλά, το βρίσκω εκτός πραγματικότητας και 
πολιτικής πρακτικής. 

Maria Christou Milioti Καθολου εκτος πραγματικοτητας. Παρα πολυ ευκολα καποιος μπροει να κρυφτει 
πισω απο ενα αντι-τουρκισμο και να απαιτησει απο τους τουρκοκυπριους να κανουν θαυματα 
προσθετοντας μονο πως οφειλουμε κι εμεις να ειμαστε αλληλεγγυοι. Βολευει παρα πολυ την δικη μας 
θεση πως ο εχθρος ειναι μονο η Τουρκια. Εχθρος δεν ειναι μονο η Τουρκια. Εχουμε κοινους στοχους 
για την πατριδα μας, καλο θα ηταν αυτοι οι στοχοι να εκφραζονται εγκαιρα με καθε πολιτικο μεσο. 

Panos Parras Ρεαλιστικά το βλεπω δυσκολο γιατι ζούμε η καθε κοινότητα τη δικια της πραγματικότητα. 
Πιο εύκολο ειναι να στεκόμαστε διπλα ο ενας στον αλλο σε θέματα που αφορούν την επανένωση παρα 
τα υπόλοιπα. Αλλα δεν θα διαφωνήσω.. Θα έλεγα γιατι όχι;;;!! Ας αναπτύξουμε περαιτέρω την επαφη 
κ συνεργασία μαζι τους και θα έρθουν κ αυτά 

Maria Christou Milioti Εχω την εντυπωση πως το να πουλιεται για παραδειγμα το Λιμανι της Λεμεσου, 
δεν εχει ποιοτικη διαφορα για την επανενωση απο το να πουλιεται για παραδειγμα η κυπριακη γη για 
σκοπους λειτουργιας ενος Τουρκικου Αγωγου Νερου. Προσωπικα δεν μου κανει διαφορα αν η 
πολυεθνικη που θα αγορασει και θα κατεχει την κυπριακη γη ειναι Τουρκικη ή ειναι π.χ Γερμανικη. Το 
ιδιο ισχυει και για την ΣΥΤΑ για παραδειγμα. Νομιζω βολευομαστε λιγο πισω απο την "κακια Τουρκια" 
σε ενα βαθμο ολοι μας..Θα ηταν ενδιαφερον επισης να δουμε τις αντιδρασεις και των "πατριωτικων 
κομματων" αν οι τουρκοκυπριοι αξιωναν να μην ιδιωτικοποιηθουν οι ημι-κρατικοι. Στο κατω κατω 
ειναι Κυπριοι πολιτες. Εχουν μερισμα σε οτιδηποτε ανηκει στην ΚΔ. 

Maria Christou Milioti Κατανοω βεβαια πως ενα τετοιο ενδεχομενο ξεβολευει οσους θεωρουν πως 
επανενωση ειναι οι καφεδες. Δεν ειναι οι καφεδες. 

Panos Parras Σιγουρα τετοιες κινήσεις αλληλοστηριξης θα μας φέρουν ακομα πιο κοντα. Και εδω θα 
μπορούσαν ενεργά μελη της κοινωνίας να το προωθησουν. Μην περιμένεις απο επισήμους φορείς και 
κομματα καθώς θα προσκολλησουν στο θεμα αναγνώρισης, κλασικά 
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Maria Christou Milioti Διαφωνω. Περιμενω ακριβως απο επισημους φορεις και κομματα. Αν δεν μπορει 
το ΑΚΕΛ και η ΠΕΟ να καλεσει τους τουρκοκυπριους σε κοινους αγωνες για την οικονομικη 
υποδουλωση της Κυπρου, ποιος μπορει; Για την ακριβεια μονο αυτοι μπορουν, διοτι μονο αυτοι εχουν 
τις καταλληλες επαφες και διασυνδεσεις. Εξαλλου ειναι οι μονοι που ενημερωνουν τους 
τουρκοκυπριους για το τι γινεται στον νοτο. Ειναι ενημεροι οι τουρκοκυπριοι. Καποια στιγμη πρεπει 
να αποκτησουν και λογο. Π.χ το θεμα με την Υγεια. Ειναι ενα θεμα που τους επηρεαζει αμεσα καθοτι 
ειναι νομιμοι δικαιουχοι της παροχης υπηρεσιων των νοσοκομειων μας. Ας κανουμε κοινους αγωνες 
οχι μονο για το θεαθηναι.. 

Panos Parras μα δεν ειπα οτι εν θελω να εμπλακούν τα κομματα κ η πεο.. Με απογοήτευση το ειπα. 
Μπορουν να κανουν πολλα αλλα δεν θα κανουν. Μπορεις να πάρεις μια ιδέα απο τη χθεσινή συζήτηση 
που εγινε σε αλλο ποστ 

Maria Christou Milioti Συγνωμη δεν παρακολουθησα χθες το σαιτ. Εχω ομως την εντυπωση, πως οι 
σχεσεις ειναι αμφιδρομες παντα. Δεν θα ελεγα με ελαφρια την καρδια οτι οι τουρκοκυπριοι θελουν να 
εμπλακουν στα δικα μας κι εμεις δεν τους καλουμε να βοηθησουν. Θα συμφωνησω πως οι σχεσεις 
ειναι στερεοτυπικες σε πολλα επιπεδα. Πρεπει ομως κι εμεις να εμπλακουμε στα δικα τους κι αυτοι 
στα δικα μας. Αυτο ειναι η επανενωση. Και οχι οι παραλληλοι βιοι.. 
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Ζ. ΠΑΙΔΕΙΑ  

Ζ.1 Πρόταση: Ταύτιση κομμουνισμού- φασισμού/ναζισμού στη συνείδηση μεγάλης μερίδας του 
κόσμου. Το τεστ των Παγκύπριων Εξετάσεων. Ποια η (δέουσα) στάση του Ακελ; 

 (Κoulla Stylianou) 

Το Ακελ καταγγέλλει το Υπουργείο Παιδείας για αντικομμουνιστική προπαγάνδα στο τελικό εξεταστικό 
δοκίμιο των Παγκύπριων Εξετάσεων στο μάθημα της Ιστορίας. Έχει δίκαιο; Ποια πρέπει να είναι η 
στάση του για να μπορέσει να αποδείξει στο πλατύ κοινό ότι λανθασμένα συγχέονται αυτές οι 
ιδεολογίες; 

Συγκεκριμένα η ερώτηση στο δοκίμιο της Ιστορίας ήταν η εξής: «Σε κείµενο έκτασης 230–250 λέξεων 
να εξηγήσετε πώς η οικονοµική κρίση του 1929–1932 συνέβαλε στην κατάλυση της κοινοβουλευτικής 
δηµοκρατίας και του φιλελευθερισµού. Να παρουσιάσετε µε συντοµία την άνοδο των κυριότερων 
αυταρχικών καθεστώτων στην Ευρώπη, κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου. Στο κείµενό σας να 
εντάσσονται λειτουργικά οι πιο κάτω όροι/έννοιες: επιπτώσεις οικονοµικής κρίσης, Κοµµουνιστικό 
Κόµµα, σοσιαλισµός, φασισµός/φασιστική ιδεολογία, εθνικισµός, Εθνικοσοσιαλιστικό Κόµµα» 

Από την ανακοίνωση της Προοδευτικής (με την οποία διαφωνώ σε σημεία, που θα εξηγήσω πιο κάτω):  
« Πρόδηλος, ο στόχος του Υπουργείου, που επιβεβαιώθηκε περίτρανα με τις προτεινόμενες λύσεις του 
εξεταστικού δοκιμίου» είναι «να χαλιναγωγήσει, να υποβάλει και εν τέλει να επιβάλει την ταύτιση και 
την εξίσωση του Φασισμού και του Ναζισμού με τον Κομμουνισμό. Ο Υποψήφιος βαθμολογείται με 
ΑΡΙΣΤΑ, αν ταυτίσει τον Φασισμό και τον Ναζισμό με τον Κομμουνισμό και καταδείξει ότι το 
κομμουνιστικό κόμμα και οι σοσιαλιστικές ιδέες οδήγησαν στην ανάδειξη αυταρχικών καθεστώτων. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίζουμε ότι ακόμα και το επίσημο σχολικό βιβλίο Ιστορίας, που 
δέχτηκε σφοδρή κριτική από πλήθος Ακαδημαϊκών σε Κύπρο και Ελλάδα για σωρεία λόγων, διαχωρίζει 
τον Φασισμό και τον Ναζισμό από το καθεστώς που επικρατούσε στην τότε Σοβιετική Ένωση. 
Χαρακτηριστικά το σχολικό βιβλίο αναφέρεται σε «δύο διαφορετικές προτάσεις» (βλ. σ. 99), σε δύο 
προτάσεις «με αφετηρία διαφορετική» (βλ. σ. 100). Δυστυχώς, οι θεματοθέτες ξέχασαν την πιο πάνω 
διατύπωση. Τυχαία;» 

Η στάση του Ακελ και της Προοδευτικής, σε αυτό το ζήτημα, αλλά και γενικότερα, αποδεικνύει πόσο 
επιφανειακά αυτή τη στιγμή εξετάζει και παρεμβαίνει σε θέματα κρίσιμα για τον τόπο, όπως ο τομέας 
της Παιδείας, όπου κτίζεται η κουλτούρα και η συνείδηση της πλειοψηφίας του κόσμου. Ακόμα κι αν 
υπάρχει αυτή η πρόθεση από λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, οι τελευταίοι είναι πλήρως 
καλυμμένοι από το διδακτικό εγχειρίδιο, αφού το σχολικό βιβλίο αυτό ακριβώς υπογραμμίζει, ότι 
αυτές οι διαφορετικές προτάσεις είναι «εμπνευσμένες από δύο αυταρχικά καθεστώτα», που 
επικράτησαν σε Σοβιετική Ένωση και Ιταλία. Γράφει σχετικά το σχολικό βιβλίο: 

«Στο όνομα της πειθαρχίας και της ενότητας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Στάλιν θα επιχειρήσει 
μετά τον θάνατο του Λένιν (1924), την οικοδόμηση του σοσιαλισμού «σε μία μόνο χώρα», την ΕΣΣΔ, 
υπό τη δική του συγκεντρωτική εξουσία..» 

Όσο για τη διαφορετική αφετηρία με τον φασισμό, την οποία τονίζει η ανακοίνωση της Προοδευτικής, 
το σχολικό βιβλίο αναφέρει πως: «Μια άλλη πρόταση (από τον κομμουνισμό), με αφετηρία 
διαφορετική, αλλά αντίθετη και αυτή (να προσεχθεί το "και αυτή") στις θεμελιακές αρχές του 
φιλελευθερισμού, είχε διατυπωθεί από τον Μπενίτο Μουσολίνι, εμπνευστή της φασιστικής 
ιδεολογίας». 
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Άρα, το σχολικό βιβλίο (και όχι οι θεματοθέτες και το Υπουργείο ) είναι αυτό που θεωρεί τον 
Κομμουνισμό ένα αυταρχικό καθεστώς, αντίθετο στις αρχές του φιλελευθερισμού και τον στεγάζει 
κάτω από τίτλο κεφαλαίου με τις προκλήσεις κατά της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Επομένως, αντί 
να βγάζουμε ανακοινώσεις (που παραλείπουν αυτές σημαντικά στοιχεία) και που στόχο έχουν να 
προκαλούν έριδες για να διατηρήσουμε τα ποσοστά μας και να αμυνθούμε εναντίον των 
«αντικομμουνιστών», ας ζητήσουμε ως Ακελ την αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων και ας 
απαιτήσουμε να διδαχθεί στο σχολείο ή θεωρία του κομμουνισμού ξεκάθαρα, ώστε να μην γίνεται η 
σύνδεση με τον σταλινισμό και τον φασισμό. Είναι γεγονός πως σε ολόκληρο το βιβλίο πουθενά δεν 
εξηγείται η θεωρία του κομμουνισμού. Το κεφάλαιο της Ρωσικής Επανάστασης επικεντρώνεται στη 
δράση του Στάλιν και στο αυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησής του. Το συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο 
διδάσκεται από το 2008, χρονιά που το Ακελ είχε ξεκινήσει την αξιόλογη κατά τ’ άλλα εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Γ’ 
Λυκείου, εξηγούσε με σαφέστερο τρόπο τη Ρωσική Επανάσταση και καθόλου δεν αντιμετώπιζε τον 
κομμουνισμό ως απειλή για την κοινοβουλευτική Δημοκρατία.  

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κατά τη θητεία του Ακελ στην εξουσία ήταν ό,τι πιο αξιόλογο είχε 
πραγματοποιηθεί στον χώρο της Παιδείας τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό το Ακελ θέλουμε. Δυστυχώς, 
όμως, το κόμμα επέτρεψε σε εθνικιστικούς κύκλους να βάλουν φρένο σε αυτή την προσπάθεια. Για το 
σχολικό βιβλίο, έχω την πεποίθηση πως, ενδεχομένως, από αβλεψία δεν είχε δοθεί η δέουσα σημασία 
στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ανθρώπινο λάθος. Θέλουμε μια αριστερά που να αναγνωρίζει τα λάθη 
της ανοικτά και να μην φοβάται την κριτική. 

Θέλουμε μια αριστερά που να μην φοβάται τη μελέτη, τη διαφωνία, τη διασταύρωση πληροφοριών. 
Οφείλουμε εμείς οι ίδιοι να ερευνούμε πριν προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις και δράσεις, να 
αποτινάξουμε τον αυταρχισμό από τις πρακτικές μας, να εξηγήσουμε με απλά λόγια στον ψηφοφόρο 
ποια είναι η ιδεολογία, την οποία πρεσβεύουμε και να απαιτήσουμε ως μεγάλο κόμμα να διδάσκεται 
στα σχολεία μας αυτή η ιδεολογία, με τρόπο που να μην οδηγεί σε ταύτισή της με τον 
φασισμό.Θέλουμε μια αριστερά με ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην Παιδεία, μακριά από πρόχειρες 
προσεγγίσεις και ανακοινώσεις. Αν όχι η Αριστερά, τότε ποιος; 

Ζ.1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Panos Parras Φέρουμε ευθύνη που η σημερινή νεολαία να μπερδεύει εγκληματικά τις δύο έννοιες, 

που δεν γνωρίζει επαρκώς τι αρχές και αξίες πρεσβεύει ο κομμουνισμός. Αφήσαμε τη δεξιά να 

δαιμονοποιεί ασυστόλως την εφαρμογή των σοσιαλιστικών ιδεών στην πρώην ΕΣΣΔ και δεν 

φροντίσαμε να τους βάλουμε στη θέση τους, όχι με απλές καταδίκες. Μήπως μπορεί να εξεταστεί 

κάποια καταγγελία για το ζήτημα προς κάποια αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

Yoryis Regginos κάποια Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Μα αφού ..."ΕΟΚ - ΝΑΤΟ - το ίδιο συνδικάτο"... 

Panos Parras Για παράδειγμα ξέρω και επιτροπή που δεν είναι "Δεξιά" ;) 

http://dialogos.com.cy/.../proodo-alla-ke-provlimata.../... 

Huey Freeman Είναι επίσημη πολιτική της Ε.Ε. η ταύτιση κομμουνισμό και ναζισμού. Το Υπ.Π.Π. απλά 

μετέφερε την πιο light πλευρά της ταύτισης αυτής. Αλήθεια προσδοκάς από την ΕΕ κάτι καλύτερο από 

αυτό; 

Yiannis Martharis Ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά την δαιμονοποίηση του σοσιαλισμού είναι η 

άρνηση της αριστεράς να αποκυρήξει τον Στάλιν 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/Yoryis.Regginos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdialogos.com.cy%2Fblog%2Fproodo-alla-ke-provlimata-gia-tin-kipro-se-themata-ratsismou%2F%23.V1sZfvl942w&h=QAQGL4s1k
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587378626&fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
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Petros Attas Για όσους θέλουν να μάθουν τις διαφορές ναζισμού και κομμουνισμού - 

https://www.youtube.com/watch?v=KEAHi_sF1UE 

Lukas Perikleous Κουλα θα συμφωνησω με ολα οσα λες εκτος απο την αναφορα στη εκπαιδευτικη 

μεταρρυθμιση. Δυστυχως στα θεματα Ιστοριας η κυβερνηση του ΑΚΕΛ δεν εκανε απολυτως τιποτα 

ουσιαστικο. Για μενα ηταν ισως η μεγαλυτερη απογοητευση αυτο. 

Chryso Louka Στο βιβλίο, για το οποίο υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις με τις οποίες συμφωνώ, ΠΟΥΘΕΝΑ 

δεν εξάγεται το συμπέρασμα οτι οι σοσιαλιστικές ιδέες σχετίζονται με τον αυταρχισμό, μιας και δεν 

γινεται καμία ιδεολογική ανάλυση . Αυτό που σχολιάζεται στο βιβλίο είναι το καθεστώς του Στάλιν. 

Και πάλιν όμως δεν γίνεται καμία σύγκριση ή παραλληλισμός ανάμεσα στα δύο. Στο αυθαίρετο 

συμπέρασμα καταλήγει το υπουργείο και οι θεματοθέτες του, ΣΚΟΠΙΜΑ. Ηταν σωστη η αντίδραση και 

της Προοδευτικής και του ΑΚΕΛ, υπό τις περιστάσεΙς, ας μην ξεπλένουμε το υπουργείο,ΔΕΝ είναι 

καλυμένο. Από κει κι ύστερα ,εκπαιδευτική πολιτική δεν χαράσσουμε εμείς, (εννοώ το ΑΚΕΛ) και όταν 

προσπαθήσαμε μας πολέμησαν από παντού. Ειδικά για το βιβλίο ιστορίας δεν υπηρξε φορέας που να 

μην ανακατευτεί! Τώρα αν πρέπει να αναλάβουμε δράση ως κόμμα και σε μορφωτικό επίπεδο, εδώ 

θα συμφωνήσω. Αλλά μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις, το Υπουργείο είναι αυτό ακριβως το οποίο 

κατηγορεί άλλους: αυταρχικό. Και για να είμαστε δίκαιοι, σε θέματα Παιδείας η κυβέρνηση 

σιγοντάρεται απο όλα τα κομματα και οργανώσεις, Προοδευτική και ΑΚΕΛ παλεύουν μόνοι τους..Αλλά 

το παλεύουν. Να πιστώνουμε και τα θετικά, μη βλέπουμε παντού προβλήματα. Τωρα για το αν είναι η 

ώρα να τοποθετηθεί το ΑΚΕΛ για το Στάλιν, τι να πω. Η άποψή μου είναι πως εννεν η ώρα! 

Lukas Perikleous Μα επι ΑΚΕΛ περα απο καποιες δηλωσεις του Δημητριου (που σε καποια φαση τον 

εστειλαν σπιτι του) δεν τεθηκε ουσιαστικα θεμα αλλαγης βιβλιων Ιστοριας για να το πολεμησουν. 

Chryso Louka Φυσικά και τέθηκε και έγινε χαμός! 

Chryso Louka Εξου και δεν προχώρησε... 

Lukas Perikleous Ποτε εγινε αυτο; Περα απο καποις δηλωσεις του Δημητριου. 

Chryso Louka Συζητήθηκε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Το απέρριψαν χωρίς δεύτερη κουβέντα. 

Θυμαμαι να βλέπω ΜΕGA και να τοποθετείται μέχρι και ο Αρχιεπίσκοπος! Η προσπάθεια θάφτηκε πριν 

καν αρχίσει... 

Lukas Perikleous Το ΑΚΕΛ δεν προσπαθησε να αλλαξει βιβλια. Εγιναν μερικες δηλωσεις οχι ουσιαστικες 

προσπαθειες το 2008 αντεδρασαν οι αλλοι και τελος η υποθεση. 

Lukas Perikleous Στη συνεχεια εφτιαξαν επιτροπη για τα ΝΑΠ με επικεφαλης τον Χασιωτη τον οποιο ο 

Ταλιαδωρος αποκαλει δασκαλο του. 

Chryso Louka Αυτό λέω ήταν τέτοιες οι αντιδράσεις που δεν υπήρξε περιθώριο για κάτι περεταίρω... 

Lukas Perikleous Το δε ΝΑΠ που προεκυψε ειναι περα για περα εθνοκεντρικο και παραδοσιακο. 

Lukas Perikleous Χρυσω η αντδρασεις δεν μπορουν να αποτελεσουν δικαιολογια. Το ΑΚΕΛ ηταν στην 

κυβερνηση. Εγβ το ψηφισα για να αλλαξει πραματα. 

Chryso Louka Δεν διαφωνώ μ΄αυτό που λες. Ωστόσο δεν είναι τόσο απλό. Η μεταρρυθμιση πολεμήθηκε 

απ΄όλους. Ακόμα και από αυτους που έπρεπε να την εφαρμόσουν. Δηλαδή τους καθηγητές. 

Lukas Perikleous Μα στην Ιστορια δεν υπηρχε ουσιαστικα μεταρρυθμιση. 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKEAHi_sF1UE&h=SAQHc-k7F
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
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Chryso Louka Το ξέρω. Αλλά και εκεί που υπήρξε ποιο ήταν τελικά το αποτέλεσμα; Φαντάζεσαι τι θα 

ακολουθούσε με την ιστορία;Μια πρώτη συζήτηση είχε ξεκινήσει και λύσσαξαν...Αυτό που μπορούμε 

να κάνουμε τώρα είναι να δουλέψουμε ιδεολογικοπολιτικά στον κόσμο της αριστεράς. 

Κούλα Στυλιανού Chryso Louka καλησπέρα. Έχετε πρόσβαση στο βιβλίο; 

Yiannis Martharis Κούλα ο Λούκας διδάσκει ιστορία, ή καλύτερα το πως διδάσκεται η ιστορία στο 

παν/μιο Κύπρου 

Chryso Louka Είμαι φιλόλογος! 

Petros Attas Τι σημαίνει "ο τάδε διδάσκει τάδε", οπότε εν αυτόματα σωστός; Έκκληση στην αυθεντία; 

Ο Δημητρίου ξεκίνησε μια προσπάθεια τζι αντέδρασε ποιος άλλος; Ο Αρχιεπίσκοπος. Ορίστε μερικές 

από τις αντιδράσεις: 

 

http://ellinopsychos.blogspot.de/2009/04/blog-post_458.html. 

Yiannis Martharis Ρε Πέτρο μεν μου βάλλεις τον Λούκα μέσα στο ίδιο καζάνι με τούτους για όνομαν! 

ανάφερα τον τίτλο του απλά για να τονίσω την εμπλοκή του με το ζήτημα και από επιστημονικής 

πλευράς. Το ότι είμαστε δαμέσα μπορεί να μεν συμφωνούμε σε ούλλα, αλλά εν πιστέφκω να σιει 

κανέναν εθνικιστή. Θεωρώ το αυτονόητο. 

Petros Attas Αντιδράσεις είπα. Το ένα εν ρεπορτάζ της Ηλιάδη με δηλώσεις του αρχιεπίσκοπου τζιαι 

του Δημητρίου. Για το Λούκα εν είπα τίποτε απολύτως. Δικο σου ήταν το σφάλμα του "επειδή το λέει 

ο Λούκας που εν καθηγητής σημαίνει εν σωστό". Θκιαβάζετε. 

Lukas Perikleous Ο Δημητριου εκαμε δηλωσεις δεν ξεκινησε προσπαθεια να αλλαξει τα βιβλια. 

Petros Attas Αυτό που προσπάθησε ήταν να στήσει ομάδα ακαδημαϊκών να μελετήσει τα βιβλία της 

ιστορίας 

Κούλα Στυλιανού Γιάννης γνωρίζω για τον Λούκα. Και δέχομαι αυτά που λέει για την ιστορία. Δεν 

μπορώ όμως να μην αναγνωρίσω τη σπουδαία δουλειά που είχε γίνει στα υπόλοιπα φιλολογικά (με 

πολλά προβλήματα βέβαια, ειδικά στο θέμα της εκπαίδευσης των καθηγητών). Στη Χρύσω 

απευθύνομαι. Χρύσω όταν διαβάζεις το βιβλίο στις σελίδες 99 και 100 δεν βλέπεις πουθενά συσχέτιση 

των δύο διαφορετικών προτάσεων κάτω από τον τίτλο "Οι προκλήσεις κατά της κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας και του φιλελευθερισμού;" 

Lukas Perikleous Οχι δεν εγινε αυτο. Κατι τετοιο πηγε να γινει τον καιρο που ο Συλικιωτης ηταν για λιγο 

υπουργος παιδειας επι Τασσου. Ο Δημητριου δεν εκανε κατι τετοιο. 

Lukas Perikleous Κουλα εχεις δικιο οτι στα αλλα μαθηματα εγιναν ουσιαστικες αλλαγες. Μια ερμηνεια 

ειναι ισως το οτι θεωρησαν οτι οι αλλαγες σε αυτα θα ηταν λιγοτερο επωδυνες απο οτι στην Ιστορια. 

Κατι φυσικα που δεν ισχυσε. 

Petros Attas Η ιστορία ήταν μέρος της μελέτης των αναλυτικών προγραμμάτων όπως όλα τα 

μαθήματα. Ο Συναγερμός τότε ζήτησε να εξαιρεθεί το μάθημα. 

Lukas Perikleous Και στην επιτροπη που εγραψε το αναλυτικο ειχαμε τρεις εθνικοφρονεςΧασιωτη, 

Χατζηβασιλειου και Παπαπολυβιου. Οι δυο αριστεροι που συμμετειχαν αρχικα σε καποια φαση την 

εκαναν. 

https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fellinopsychos.blogspot.de%2F2009%2F04%2Fblog-post_458.html&h=lAQE5-hoH
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
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Lukas Perikleous Ειναι χαρακτηριστικο το οτι στη διαδικασια αξιολογησης των ΝΑΠ οι εξωτερικοι κριτες 

εκ τον οποιον ο ενας που γνωριζω ειναι αριστερος Ιστορικος χαρακτηριζουν το ΝΑΠ Ιστοριας του ΑΚΕΛ 

ως εθνοκεντρικο/ ελκηνοκεντρικο. Το αστειο ειναι οτι η δεξια επιτροπη αξιολογησης του ΔΗΣΥ βρεθηκε 

να υπερασπιζεται το ΝΑΠ του ΑΚΕΛ υποβαθμιζοντας αυτη την κριτικη. 

Chryso Louka Κούλα Στυλιανού" Όσο για τη διαφορετική αφετηρία με τον φασισμό, την οποία τονίζει 

η ανακοίνωση της Προοδευτικής, το σχολικό βιβλίο αναφέρει πως: «Μια άλλη πρόταση (από τον 

κομμουνισμό), με αφετηρία διαφορετική, αλλά αντίθετη και αυτή (να προσεχθεί το "και αυτή") στις 

θεμελιακές αρχές του φιλελευθερισμού, είχε διατυπωθεί από τον Μπενίτο Μουσολίνι, εμπνευστή 

της φασιστικής ιδεολογίας». Σ αυτό το χωρίο που βάλατε και πιο πάνω δεν αναφερεστε; Λέει 

ξεκάθαρα πως έχουν άλλη αφετηρία. Το οτι λέει πως και αυτή αντιτίθεται στο φιλελευθερισμό δεν 

συνεπάγεται πως εξισώνει τα δύο. Οχι τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό ωστε να υπάρχει απαίτηση σε 

εξεταστικό δοκίμιο Παγκυπρίων να καταλήξουν οι μαθητές σε τέτοιο συμπέρασμα. Απο δύο μόνο 

λέξεις δηλαδή. 

Κούλα Στυλιανού Chryso Louka Την "εξίσωση" δεν την απαιτά η απάντηση του Υπουργείου! Την " 

εξίσωση" θεωρεί το Ακελ πως απαιτά το Υπουργείο. Εδώ γίνεται διαστρέβλωση. Το Υπουργείο 

αναμένει να θεωρηθεί το καθεστώς του Στάλιν αυταρχικό. Συγκεκριμένα :  

II. Άνοδος αυταρχικών καθεστώτων στην Ευρώπη: 

 

1. (α) Στην ΕΣΣΔ, όπου κυβερνά το Κοµµουνιστικό Κόµµα, ο Στάλιν επιχειρεί την οικοδόµηση του 

Σοσιαλισµού, υπό τη δική του συγκεντρωτική εξουσία. 

(β) Επιβάλλει την κρατικοποίηση της καλλιεργήσιµης γης και της εκβιοµηχάνισης (στο πλαίσιο µιας 

αυστηρά προγραµµατισµένης οικονοµίας) υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους. (1 µονάδα) 

 

Επομένως, εγώ εντοπίζω διαστρέβλωση των ζητουμένων στην καταγγελία από το Ακελ και ότι δεν 

ευθύνεται εδώ το Υπουργείο (ευθύνεται για πολλά άλλα που δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε), αλλά 

(αν ευθύνεται κάποιος είναι) το ίδιο το βιβλίο που παρουσιάζει την οικοδόμηση του σοσιαλισμού 

από τον Στάλιν ως αυταρχικό καθεστώς, αντίστοιχο με το φασιστικό, και τα δύο ως προκλήσεις κατά 

του φιλελευθερισμού.  

Για να συνοψίσουμε, εγώ θεωρώ ότι το Ακελ πρέπει να προχωρεί σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, όχι 

να εξαντλεί τη "δράση" του σε πρόχειρες, χωρίς μελέτη, με ίχνη διαστρέβλωσης ανακοινώσεις και 

καταγγελίες. 

Chryso Louka Το γραπτό ζητάει να ενταχθούν στο ίδιο κείμενο _απάντηση οι έννοιες κομμουνισμος, 

σοσιαλισμος με το φασισμο. Εσύ μου έβαλες ένα κατέβατο για το Στάλιν πάλι. Στο κείμενο που δόθηκε 

για τη βαθμολόγηση εξηγείται ρητά πως όλες τις μονάδες παίρνει ο μαθητής που καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι και οι δύο ιδεολογίες είναι φασίστικες και αυταρχικες.Είναι άλλο να ζητάς να 

παραλληλιστει ο Στάλιν με το Χίτλερ που και πάλι σηκώνει μεγάλη συζήτηση και άλλο να ζητάς ή 

μάλλον να απαιτείς να εξισωσουν οι μαθητές τις δύο ιδεολογίες. 

Chryso Louka «ο υποψήφιος βαθμολογείται με άριστα αν ταυτίσει τον φασισμό και τον ναζισμό με τον 

κομμουνισμό και καταδείξει ότι το κομμουνιστικό κόμμα (!) και οι σοσιαλιστικές ιδέες(!) οδήγησαν 

στην ανάδειξη αυταρχικών καθεστώτων». 

Κούλα Στυλιανού Διάβασε σε παρακαλώ με νηφαλιότητα ξανά το ερώτημα Χρύσω. Ζητά να 

παρουσιαστούν τα αυταρχικά καθεστώτα που αποτέλεσαν πρόκληση κατά της κοινοβουλευτικής 

https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
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δημοκρατίας και φιλελευθερισμού. Ζητά αυτό που γράφει το βιβλίο. Έτσι έχουν τα πράγματα, τι να 

κάνουμε; Το "κατεβατό" το λέει το βιβλίο όχι εγώ. 

Κούλα Στυλιανού Έχεις πρόσβαση στις λύσεις του Υπουργείου Χρύσω; Αυτό που αντιγράφεις είναι η 

ανακοίνωση του Ακελ. 

Chryso Louka .Αλλό να πεις οτι ο Στάλιν(αφου το λέει το βιβλίο) επέβαλε αυταρχικό καθεστώς και αλλο 

να λες πως είναι φασιστική η ιδεολογία. Αυταρχικά καθεστωτα βλέπουμε και στη Δημοκρατία, βλέπε 

Ερτογάν, δεν σημαίνει πως πρεπει να την εξισωσουμε με το φασισμό. Πραγματικά πιστεύω πως 

υπήρχε πρόθεση και θεωρώ πως σωστά έκανε το ΑΚΕΛ και τοποθετήθηκε. Κούλα μου αυτό το κομματι 

που σου έβαλα και περιλαμβάνεται και στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ είναι αυτό που δόθηκε στους 

διορθωτές. Κάποιος από εκει ενημέρωσε για το τι ζητείτο για απάντηση, και προέκυψε και το ζήτημα... 

Κούλα Στυλιανού Chryso εδώ είναι ακριβώς ο θεματικός άξονας του κειμένου μου. Αντί να 

λειτουργούμε έχοντας ως βάση πηγές τύπου "Κάποιος από εκεί ενημέρωσε" (Ποιος "κάποιος", ποιο 

"εκεί"; ), όταν η πλειοψηφία (εκτός από αυτόν τον "κάποιο") θα έχει πρόσβαση στις λύσεις που είναι 

αναρτημένες στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας (που δεν ζητά καμία ταύτιση), ας επικεντρωθούμε 

στην ίδια την ερώτηση, που αφόρμησή της έχει το ίδιο το βιβλίο. Το βιβλίο θεωρεί ως απειλή για τον 

φιλελευθερισμό το καθεστώς του Στάλιν, αντίστοιχη με τον φασισμό, χωρίς να εξηγά πουθενά την 

ιδεολογία του κομμουνισμού, ώστε να γίνει η διάκριση, στο μυαλό ειδικά ενός μαθητή. Άρα, σε αυτό 

το σημείο, "υπεύθυνο" είναι το ίδιο το βιβλίο. Ο στόχος του Ακελ ή ο δικός σου είναι να 

απενεχοποιήσει το βιβλίο και να με αναγκάσει εμένα ή οποιονδήποτε άλλο να "διαβάσω" με τον τρόπο 

που το "διαβάζει" το Ακελ; Δηλαδή δεν ενοχλεί το Ακελ ότι δεν εξηγά το βιβλίο τι σημαίνει 

"κομμουνισμός" και ότι η μόνη αναφορά που γίνεται είναι στον Στάλιν; 

Κούλα Στυλιανού Άρα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, οι παρεμβάσεις μας θα πρέπει να είναι 

ουσιαστικές, να έχουν βάση την αλήθεια και να απαιτούμε να διδάσκονται όλα με σαφήνεια. Αυτά 

που λέει ο Lukas , δεν μας απασχολούν και μας απασχολεί να δικαιολογήσουμε μια πρόχειρη 

ανακοίνωση; Το πρόβλημα προκύπτει από το βιβλίο/α της ιστορίας στα σχολεία. Εδώ χρειάζεται το 

Ακελ να διεκδικήσει ουσιαστικό ρόλο και να μην μετατοπίζει την ουσία σε κάτι που δεν θα βρει το 

δίκιο του. Εγώ στο κείμενό μου ζητώ από το Ακελ να ζητήσει να διδάσκεται στο σχολείο ή ιδεολογία 

του κομμουνισμού για να διορθώσουμε την όποια ταύτισή επιχειρείται με τον φασισμό. Βέβαια, 

θεωρώ πως πρέπει να διδάσκεται και η δράση του Στάλιν και όλων των υπολοίπων. Για να έχουν τα 

παιδιά πλήρη εικόνα. Υπάρχει κανείς που διαφωνεί σε αυτό; 

Chryso Louka Κούλα μου νομίζω οτι τοποθετήθηκα ξεκάθαρα για το βιβλίο. Αυτό που είπα είναι πως 

ουτε με βαση αυτό(το βιβλίο) δεν καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα που απαιτεί το υπουργείο να 

καταλήξουν οι μαθητές. Από κει κι υστερα συμφωνώ πως οι τομές που πρέπει να γινουν είναι πιο 

βαθιές και ουσιαστικές. Κοπιάστε στην Προοδευτική καθηγητών τσαι στο γραφειο Παιδειας του 

κόμματος να βοηθήσετε. Μεχρι όμως να γυρίσει ο κόσμος τουμπα και να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγες, 

δεν σημαίνει οτι θα καθισουμε άπραγοι...Τα ζητήματα προπαγάνδας μέσω της Παιδείας είναι πολύ 

σοβαρά και δεν πρέπει να περνάνε στο ντούκου. Είναι προφανές πως στο θέμα της ανακοίνωσης δεν 

πρόκειται να συμφωνήσουμε. Δεν έχει σημασία. Πάμε παρακατω. Να συνεχίσουμε με προτάσεις 

βελτίωσης. 

Κούλα Στυλιανού Εγώ κρατώ την καλή σου διάθεση και τον πολιτισμένο τρόπο με τον οποίο 

διατυπώθηκε η όποια διαφωνία και διαφορετική προσέγγιση ανοικτά, διαδικτυακά πάνω σ' ένα 

κείμενο. Είσαι σίγουρη για το κάλεσμα; 😊 Θα φέρω τα μάτια μου μαζί μου και τ' αυτιά μου και όχι των 

άλλων 😊. Συμφωνούμε στις βαθιές αλλαγές. Μια από αυτές πρέπει να είναι η στήριξη και όχι ο φόβος 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
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όσων παλεύουν γι' αυτές, μακριά από ιδεολογικές αγκυλώσεις. Τόσο ανοικτό κάλεσμα χρειάζεται. 

Αυτή είναι η γνήσια αριστερά. (Το γραπτό της Ιστορίας σε άλλο σημείο έχει πρόβλημα, σύμφωνα με 

τη δική μου προσέγγιση. Όποτε θες συζητάμε αυτό. Αλλά για να συζητήσουμε αυτό χρειάζεται ολική 

αναθεώρηση των παραδοσιακών προσεγγίσεων. Ας μείνουμε εδώ λοιπόν). 

Yianna Lazarou Θεματα & λυσεις φετος 

http://www.moec.gov.cy/.../panexams/themata_exams2016.html 

Κούλα Στυλιανού Yianna Lazarou σ' ευχαριστώ. Οι επίσημες λύσεις από το Υπουργείο. Δεν αναμένεται 

από τους μαθητές ούτε ταύτιση ούτε εξίσωση των δύο ιδεολογιών. Ούτε να υποστηρίξουν πως ο 

κομμουνισμός (!) και οι σοσιαλιαστικές ιδέες (!) οδήγησαν στην ανάδειξη αυταρχικών καθεστώτων. Το 

τι αναμένεται το εξάντλησα στο προηγούμενο σχόλιο. Προσπάθησα στο κείμενο να μην σχολιάσω αυτό 

το σημείο της ανακοίνωσης, που πιθανόν αποδεικνύει κάτι άλλο και να σταθώ στην πρόχειρη, 

επιδερμική προσέγγιση και να τονίσω την αναγκαιότητα διδασκαλίας της ιδεολογίας του 

κομμουνισμού από ένα βιβλίο λιγότερο ασαφές και παραπλανητικό. Πιο σοβαρές και δυναμικές 

παρεμβάσεις χρειάζονται. Αυτά. 

Lukas Perikleous Θα συμφωνήσω με την Κούλα στο θέμα της εξέτασης. Το εξεταστικό δοκίμιο δεν ζητά 

τίποτα ουσιαστικά διαφορετικό από το σχολικό εγχειρίδιο το οποίο διδασκόταν και κατά την 5ετία που 

το ΑΚΕΛ βρισκόταν στην εξουσία. Η αναφορά του Χριστοφίδη σε βαθμολόγηση με άριστα όσων 

ταυτίσουν το φασισμό και ναζισμό με τον κομμουνισμό δεν τεκμηριώνεται και είναι δείγμα του πώς 

αντιμετωπίζει το κόμμα παρόμοια θέματα. Χωρίς ουσιαστική διερεύνηση κάνουν δηλώσεις που 

προκαλούν εντυπωσιασμό αλλά στερούνται εγκυρότητας ή δυνατότητας τεκμηρίωσης. Όπως και η 

Κούλα έτσι κι εγώ θεωρώ ότι τα προβλήματα του εξεταστικού δοκιμίου είναι άλλα και υπήρχαν και 

στη 5ετια του ΑΚΕΛ αλλά και ανέκαθεν. Αυτά έχουν να κάνουν με την προσέγγισης της Ιστορίας ως 

μιας "αληθινής" αφήγησης την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να αναπαράγουν στις εξετάσεις. Οι 

αναφορά στο δοκίμιο σε κριτική και άποψη του υποψηφίου είναι απλά διακοσμητικές και καθόλου 

ουσιαστικές. Αυτό στο οποίο μένει πίσω το ΑΚΕΛ σε σχέση με άλλα κόμματα που κινούνται στο χώρο 

της αριστεράς σε άλλα μέρη του κόσμου είναι ότι στα τελευταία υπάρχουν πλέον δυνατές φωνές που 

δεν υποστηρίζουν πλέον φανατικά μια σχολική Ιστορία που λέει τη δική τους εκδοχή του παρελθόντος 

αλλά ευνοούν οικοδομιστικές διερευνητικές προσεγγίσεις. Δεν ισχυρίζομαι ότι έχουν απαλλαχθεί από 

τις δικές τους προκαταλήψεις ή ότι έχουν απαξιώσει τις δικές τους αφηγήσεις αλλά πλέον συζητούν 

ουσιαστικά και άλλα θέματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πια ιστορία θα πούμε στα παιδιά. 

Lukas Perikleous Chryso Louka ειμαι σιγουρος γι'αυτο που λεω γιατι συμμετειχα σε ολες τις διαδικασιες 

που ειχαν σχεση με τη μεταρρυθμιση στην Ιστορια. 

Chryso Louka Δεν ξέρω λεπτομέρειες, για να μη λέω και βλακείες, . Ξέρω πώς εγινε προσπάθεια και 

προσεκρουσε σε τείχος! 

Petros Attas Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν το τείχος 

Lukas Perikleous Δεν προσεκρουσε σε τειχος. Απλα μολις το ειδαν εστριψαν δεξια 

Petros Attas Πιθανόν. Το ίδιο έγινε τζιαι με τα βιβλία των θρησκευτικών με τον άλλο τον απερίγραπτο 

τον Υπουργό Παιδείας το Δημοσθένους. Μόλις εφώναξεν ο Αρχιεπίσκοπος έπεψεν τα πίσω. 

Lukas Perikleous Πιθανον. 

https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.moec.gov.cy%2Fypexams%2Fpanexams%2Fthemata_exams2016.html&h=0AQH3UuaU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
https://www.facebook.com/yianna.lazarou?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi


  

70 
 

Antreas Limisis Antimetwpiste tin istoria opws einai agapitoi mou. Istoria den einai auta pou 

diatimpanizoun oi kommatikoi sta kommatika grafia allla einai auto pou exei dieksaxthei me to perasma 

twn xronwn. I istoria den einai oti mas aresei alla oti exei ginei. 

Lukas Perikleous Θα διαφωνήσω Αντρέα. Η Ιστορία δεν είναι ότι έχει γίνει, δεν είναι δηλαδή το 

παρελθόν, αλλά οι αναπαραστάσεις του παρελθόντος από τους ανθρώπους. Άρα πάντα θα υπάρχουν 

διαφορετικές ερμηνείες και διαφορετικές αφηγήσεις. Δουλεία του σχολείου θα είναι να βοηθήσεις 

τους μαθητές και μαθήτριές να κατανοήσουν αυτό το φαινόμενο και να αναπύξουν τα απαραίτητα 

νοητικά εργαλείά ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις διαφορετικές αναπαραστάσεις. 

Κούλα Στυλιανού Lukas Perikleous αυτό ακριβώς. Antreas εγώ χαίρομαι που είχες το θάρρος να 

εκφράσεις την άποψή σου. Αν θέλεις, μπορείς να λάβεις υπόψη αυτό που λέει ο Λούκας. 

Antreas Limisis kai vevaia mporw na lavw tis apopseis tou. eimai anoiktos se oles tis idees 

Ζ.2 ΠΡΟΤΑΣΗ Θέμα διαχωρισμού Κράτους - Εκκλησίας και κοσμικότητας κράτους. 
(Petros Attas) 

Γενικά μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής του ΑΚΕΛ για επικέντρωση κυρίως στα εθνικά ζητήματα (επί 
Εζεκία) που κατ' επέκταση εφαρμόζεται σε διάφορα ζητήματα ως "κρύψε να περάσουμε", "μεν κάμεις 
θέμα τζιαμέ εν ν' αγκριστούν, χρειαζούμαστεν τους αλλού" πολλά ζητήματα τίθενται στο περιθώριο. 
Αρκετά έχουν αναφερθεί στο γκρουπ. Ένα που τα πιο μεγάλα και προφανή θύματα τούτης της 
προσέγγισης είναι το θέμα της κοσμικότητας του κράτους και κατ' επέκταση της Παιδείας. 

Έχουμε και λέμε. Σχολεία, πανεπιστήμια τζιαι νοσοκομεία με "en suite" πρόχειρες εκκλησιές για την 
καθημερινή μας προσευχή. Εννοείται ότι τους τοίχους όπως και δημόσιων κτηρίων κοσμούν εικόνες 
αγίων. Αγιασμοί σε δημόσιες Υπηρεσίες που προβάλλονται στις ιστοσελίδες τους. Πρόεδρος που φιλά 
το σιέρι του αρχιεπισκόπου. 

Δημόσια Πανεπιστήμια που διοργανώνουν εκδηλώσεις σε συνεργασία με Μητροπόλεις για 
θρησκευτικά θέματα, όχι για επιστημονική προσέγγιση αλλά για προώθηση της θρησκευτικής 
προσέγγισης. Καθέτως αντίθετα του ρόλου τους που είναι να προωθούν τη γνώση και την 
επιστημονική σκέψη. Δημόσια ραδιοτηλεόραση με εκπομπές που προωθείται η θρησκοληψία, η 
ψευδοεπιστήμη και η μαγική σκέψη. 

Θρησκευτική κατήχηση από δημοτικό μέχρι λύκειο με: πρωινές προσευχές, εξομολογήσεις, 
εκκλησιασμοί, Υπουργούς που προτρέπουν το σχηματισμό παιδικών εκκλησιαστικών χορωδιών και 
παιδικών ομάδων "δουλείας" για να τανούν στην τέλεση της θείας λειτουργίας, Υπουργούς που δίνουν 
διαπιστευτήρια στον Αρχιεπίσκοπο και που φυσικά είναι επιλογές του ιδίου. Το εκάστοτε Υπουργείο 
τηρεί το λιγότερο ποντιοπιλατική στάση αφήνοντας το στον κάθε διευθυντή να επιλέξει ή στη 
χειρότερη περίπτωση το επιβάλλει με έμμεσο τρόπο ή δικαιολόγηση. Κατηχητικό μάθημα 
χριστιανολογίας στα σχολεία (ονομάζεται "θρησκευτικά"). 

Θρησκευτικές γιορτές, αργίες για γενέθλια αρχιεπισκόπου και φυσικά ένα όνομα μια ιστορία, 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος.  

Το ΑΚΕΛ επαραίτησε να ασχολείται με τούτα πλέον. Ένε σημαντικά. Επί διακυβέρνησης Χριστόφια όχι 
μόνο δεν έγινε κανένα βήμα προς την εξάλειψη αυτών των φαινομένων, αντιθέτως 2 φορές που 
εφώναξεν ο αρχιεπίσκοπος, μια για την Ιστορία τζιαι μια για τα βιβλία των θρησκευτικών που την 
Ελλάδα η κυβέρνηση τράπηκε σε άνευ όρων υποχώρηση. Μάλιστα ο Δημοσθένους (ανεκδιήγητη 

https://www.facebook.com/antreas.limisis.12?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/antreas.limisis.12?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/antreas.limisis.12?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=nf
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συντηρητική επιλογή για Υπουργός Παιδείας) απέσυρε τα βιβλία μέσα σε 1-2 μέρες. Αστραπή. Στελέχη 
που όταν τους εγείρεις το θέμα απαντούν σου ξεκάθαρα ότι εν θέλουν να ταυτιστούν με έτσι θέματα, 
ούτε με "άθεους" (εν τους αρέσκει το όνομα) ή ήβραν τρόπο να συμβιβάσουν τις διαφορές της 
ιδεολογίας με αστείες αναλογίες του τύπου "ο Χριστός ήταν ο πρώτος κομμουνιστής". Λυπηρό... 

Ζ.2.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Elena Hadjipetrou Ετσι! 

Maria Yannakaki Η εκκοσμίκευση είναι συστατικό στοιχείο ενός κράτους δικαίου και θεμέλιος λίθος 
της δημιουργίας και της σύστασης του κράτους-έθνους από τον Διαφωτισμό και μετά. 

Στην Ευρώπη υπάρχουν διάφοροι βαθμοί εκκοσμίκευσης, όπως το παράδειγμα της Γαλλίας, το οποίο 
είναι ένα παράδειγμα απόλυτης εκκοσμίκευσης. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση της Ελληνικής 
Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία αφορούσε τη νομική προσωπικότητα των 
θρησκειών, έδειχνε παραδείγματα αυτής της διαβάθμισης της εκκοσμίκευσης και των σχέσεων 
Κράτους και Εκκλησίας ανά την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Υπάρχει απόλυτη ανάγκη αποσαφήνισης των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας προκειμένου να 
αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και σύγχυση αρμοδιοτήτων. 
Μέσα σε μία διαδικασία διαλόγου στο πλαίσιο του απαραίτητου σεβασμού της ιστορικότητας αλλά 
και του ρόλου του Κράτους αλλά και της Εκκλησίας θα πρέπει να έχουμε ως στόχο τον διαχωρισμό 
του Κράτους προκειμένου να καταργηθούν οι θεσμικές συναλληλίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/elena.hadjipetrou.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?fref=ufi
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Η.  ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η.1 ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΚΕΛ τζιαι επιστήμη (Charis Antoniou) 

Καλησπέρα τζιαι που μέναν σε ούλλους. Εγώ εννα μιλήσω λλίο για το πρόβλημαν που έσχι η Αριστερά 
με την επιστήμην. Τζιαι τι εννοώ? Στο ζήτημαν του Α) ποιός εννα ταίσει τα 11 εκατομύρια κόσμο τζιαι 
Β) ίνναμπου εννα γίνει με την ενέργεια, για να φτάσουμεν σε ένα κόσμο πιο "πράσινον", το μενού των 
απαντήσεων περιλαμβάννει κάποια θέματα με τα οποία το ΑΚΕΛ τζιαι η Αριστερά έχουν 
πρόβλημαν.Συγκεκριμένα, για το Α) εν οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) τζιαι για το Β) η 
πυρηνική ενέργεια. Για την πυρηνική ενέργεια ενιξέρω τζιαι πολλά πράματα οπότε επιφυλάσσουμαι 
για τον βαθμόν στον οποίον μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τζιαι αν είναι η αποκλειστική λύση στο θέμα 
της ενέργειας. Πιστεύκω όμως ότι εν μια επιλογή η οποία αξίζει να μελετηθεί. Που την άλλην, για τους 
ΓΤΟ ξέρω κάτι παραπάνω, τζιαι αν φτάσουμεν σε ένα σημείον που η υφήλιος εννα κουβαλά 11 δις 
κόσμον, μόνο οι ΓΤΟ εννα μας "σώσουν". Τζιαι έχω να σας πω ότι όταν εθκιάβασα τες θέσεις του ΑΚΕΛ 
για το θέμαν, έφριξα. Οι θέσεις του ΑΚΕΛ εν επιεικώς απαράδεκτες. Τζι όι μόνον λόγω της 
προκατάληψης εναντίον των πολυεθνικών (Monsanto συγκεκριμένα) η οποία εγώ νομίζω ότι εν τζιαι 
λλίον αβάσιμη, αλλά τζιαι που καθαρά επιστημονικήν πλευράν. Φαντάζουμαι ότι το κόμμα έσχι στες 
τάξεις του κάποιους βιολόγους ή γενετιστές, οι οποίοι μπορούν να τα εξηγήσουν τούντα πράματα για 
να απογεύγουμεν άρθρα που προκαλούν φόβον τζιαι αδικαιολόγητην υστερίαν... 

Επίσης, μετά που κάποια σχόλια που τους μέλη του γκρουπ θέλω να επεκταθώ λλίον. 

Όπως είπεν τζι ο Πέτρος στο άλλον ποστ, πρέπει να διαχωρίσουμεν την επιστήμην που τες 
επιχειρηματικές πρακτικές. Άλλον το αν οι ΓΤΟ εν ασφαλείς τζι μπορούν να βοηθήσουν, τζιαι άλλον το 
αν θέλουμεν να εν κάτω που κοινωνικόν έλεγχον τζιαι όι στα σιέρκα έξι πολυεθνικών.  

Έναν άλλον σημείον εν ένα σχόλιο που τον Παναγιώτη, στο οποίο έλεε ότι βουλευτής του ΑΚΕΛ 
εμιλούσεν για chemtrails. Κάτι που πάλε θεωρώ απαράδεκτον, όι μόνον σαν επιστήμονας, αλλά τζιαι 
σαν αριστερός, επειδή πάντα εθεωρούσα ότι κύριον χαρακτηριστικόν της Αριστεράς εν ο σκεπτικισμός. 
Η Αριστερά πρέπει να μπει αντρόσιη σε τούντο κύμμα αντι-επιστήμης που αναπτύσσεται για μεν 
έχουμεν τζιαι σχιρόττερα. Όταν λέω σχιρόττερα εννοώ flat-earthers (αθρώπους που πιστεύκουν ότι η 
Γη εν επίπεδη), anti-vaccers (αθρώπους που πιστεύκουν ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμόν, 
καρκίνον, τζιαι δεν ξέρω τζιαι γω τι άλλον), τζιαι ομοιοπαθητικούς (Στην Ελλάδα εσχηματίστηκεν που 
το Υπουργείον Υγείας, ομάδα αναγνώρισης της ομοιοπαθητικής.Στες ΗΠΑ που εν πιο διαδεδομένα 
τούντα κινήματα, αθρώποι που επιστεύκαν σε ομοιοπαθητικές τζιαι εναλλακτικές θεραπείες 
αρνούνταν να παν στον γιατρό τζιαι να πιουν φάρμακα, με αποτέλεσμα να έχουμεν νεκρούς, σε πολλές 
περιπτώσεις μωρά τζιαι βρέφη). Ελπίζω να μεν τα ζήσουμεν τούτα σην Κύπρον...  

Ευχαριστώ, τζιαι απολογίες για το κατεβατό  

H.2 ΠΡΟΤΑΣΗ: Πολιτική οικολογικής διακίνησης του ΑΚΕΛ στελεχών τζιαι βουλευτών (Aceras 

Anthropophorum) 

(πριν να γράψω κάτι, κάμνω μιαν έκκληση: παρετάτε τα κουτσομπολιά τζιαι τα σιεροκουταλέματα τζιαι 
βάρτε τον νου σας να σκεφτεί καμιάν πρόταση να γινούμεν καλλύττεροι, βάλλοντας τζιαι τον εαυτόν 
μας μέσα, οι μόνον για τους άλλους.) 

Διάγνωση: ενώ η κοινωνία προχωρεί, ενώ οι αξίες του αθρωπισμού τζιαι του σεβασμού των 
οικοσυστημάτων εξεκινήσαν που μας, ενώ στο διεθνές επίπεδον τα αριστερά κινήματα αγκαλιάσαν 
την οικολογίαν τζιαι ενσαρκώσαν την τζιαι σε θεωρητικόν επίπεδον τζιαι σε επίπεδον αγώνα, εμείς 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678006321&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678006321&fref=nf
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αφήκαμεν το πεδίον ελεύθερον σε έναν καραγκιόζην που έπιασεν τζιαι κοντά 5 τοις εκατόν. Δεν 
μηδενίζω. Εκάμαμεν πολλά, αλλά είναι λίγα. Λείφκουνται 3-5% οικολόγων που τα ποσοστά του ΑΚΕΛ. 
Τζιαι είναι ούλλοι νέοι, πολλοί που δεν εψηφίσαν ποττέ. 

Πρόταση 1: να ξησκονίσουμεν την θεωρίαν μας. Δεν λύετε το πρόβλημαν της οικολογίας με την 
ανάπτυξην (η οποία εν η στρατηγική μας για να λύσουμεν το οικονομικόν πρόβλημαν τζιαι το 
πρόβλημαν της φτώσιας τζιαι της ανατατανομής του πλούτου). Η ανάπτυξη επιδεινώννει την 
κατάστασην του περιβάλλοντος σε σημείον που θέτει σε κίνδυνον την ύπαρξην εμάς των ιδίων τζιαι 
ιδίως των παιθκιών μας. Τι τους εκάμαμεν αν είναι να ζήσουν μες την κόλασην; Άσε που η Ευρώπη του 
21 πρώτου αιώνα δεν είναι πλέον η Ευρώπη της ανάπτυξης. Το ξέρουμεν που το 74 με το club της 
Ρώμης ότι ως το 2010, από φαν έφαν. Μπαίνουμεν στην μετά pick oil εποχήν του αθρώπου. Η θεωρία 
δεν ξησκονίζεται με ομιλίες η μόνον με μελέτην της θεωρητικής παρακαταθήκης του 19 αιώνα ή του 
20 αιώνα τζιαι της βιομηχανικής εποχής που οι πόροι ήταν μούχτιν τζιαι ανεξάντλητοι ( Μάρξ σωστά 
τους υπολόγισεν τότες, εμείς οι νοητικά κουνόσσιυλλοι δεν εξαναφκάλαμεν τον λοαρκασμόν με τα νέα 
σημερινά δεδομένα). Τον τζιαιρόν που εκαμεν ο Μάρξ την θεωρίαν της υπεραξίας ο πλυθισμός της γής 
ήταν ανάμισι δισεκατομμύριο τζιαι τωρά εν 7. Θα γινεί 11 το 2050. 11 δισεκατομμύρια δεν εσήκωσεν 
ποττέ η ράσιη της γης τζιαι καμιά θεωρία δεν ξέρει πως θα τον ταϊσει μες την αξιοπρέπειαν τζιαι την 
αθρωπιάν χωρίς να ξηλώσει το οικοσύστημαν που τον συντηρεί τζιαι χωρίς να γινούμεν καννίβαλλοι. 
Η Λευκωσία του Κεφαλαίου είσιεν 11 000 κόσμον τζιαι η Πάφος θκυόμισι. Καμία ομιλία ειδήμονος ή 
θεωρητικού δεν θα μας φωτίσει. Μόνον η διαλεκτική συζήτηση τζιαι η πολιτικοποίηση των σημερινών 
προβλημάτων θα κτίσει τα κομμάθκια της θεωρίας που μας λείπουν: κομματικοί όμιλοι σκέψης τζιαι 
συζήτησης για την πολιτικήν οικολογίαν, τόπον για θεωρητική δουλειά στον διάλογο, χαραυγή άστρα, 
σεμινάρια, συνέδρια, ανταλλαγές με άλλα πράσινα κόμματα που εν μες την ευρωπαϊκήν μας ομάδα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συναντήσεις με επιστήμονες, ανάδειξη της θεωρητικής δουλειάς 
κυπράιων επιστημόνων της οικολογίας. Η θεωρία θέλει σκέψην τζιαι κουνουσμά να την συζητούμε 
τζιαι να σιαιρούμαστιν. Να σιαιρούμαστιν που γινούμαστιν πιο μορφωμένοι τζιαι πιο αθρώποι. 

Πρόταση 2: (ουσιαστική τζιαι επικοινωνιακή) Το κόμμαν επεξεργάζεται στρατηγική διακίνησης με 
στόχον την μείωσην των ρύπων που την κομματικήν τζιαι πολιτικήν δραστηριότηταν. Στόχος το 2025 
να μειωθούν οι εκπομπές του ΑΚΕΛ κατά 50% (τζιαι να αυξηθεί η εκλογική του επιρροή άλλα τόσα 
smile emoticon:) ). (να γλυτώννουμεν τζιαι καμιάν μπακκίραν που τες πεζίνες). Να καταγραφούν οι 
διακινήσεις τζιαι να βρεθούν τρόποι να αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις. Να μελετηθούν τρόποι 
για συν-ταξίδεμαν (co-voiturage) κοινών διαδρομών (εμέναν έφερνεν με ο σύντροφος ο Πουμπουρής 
που τη Λευκωσία για να γλυτώννουμε πεζίνες), χρήση των λεωφορείων που όσους πάσιν προς ή από 
την Λευκωσία στα κεντρικά (να γνωρίζουν τζιαι κανένα ξένον πλάσμα της φτωχολογιάς τα στελέχη μες 
τα λεωφορεία), το κόμμαν "εργοδότης" πληρώννει πλήρως τα μεταφορικά με μέσα μαζικής διακίνησης 
- όχι όμως την υπερκατανάλωσην πεζίνας, αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων για μικρές διαδρομές στην 
πόλη. ΤΖΙΑΙ THE epikoinwniaki protasi smile emoticon:) : 

Ότι νέο αυτοκίνητο αγοραστεί από το κόμμα ή από τους βουλευτές (με τα αφορολόγητα) θα σέβεται 
τα ακόλουθα κριτήρια 

α. Κατανάλωση: στόχος <4 λίτρα/100 km - όριο < 5 λίτρα/100 km 

β. Ρύποι CO2: στόχος < 80 gr/km - όριο < 120 gr/km 

Τζιαι καλό ταξίδι στην αριστερά της οικολογίας 

 Τζιαι οι βουλευτές αν σας αρέσκουν τα μακρυά ρυπογόνα αυτοκίνητα να τα κρατείτε για ιδιωτικήν 
χρήσην τζιαι να πιάσετε μιτσιά οικονομικά για την πολιτικήν δουλειάν. Άμαν έρκεστε στους συλλόγους 
έρκεται πολλά βαρετόν σε πολλήν κόσμον να σας θωρεί πού καπαρτίζεται τζιαι αντιπαθεί σας. Δεν σας 
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θαυμάζει, δεν μπορεί καν να σας αγαπήσει. Αν κόψετε δε τζιαι μπροστά που κανέναν σύχρονον μιτσήν 
που τον έπιασε ο ιός της οικολογίας, θωρεί σας σαν ... άτε, δεν λαλώ πως διότι δεν θα αντέξετε την 
περιγραφήν. 

H.3 ΠΡΟΤΑΣΗ (Antonis Madella) 

ΠΡΟΤΕΙΝΩ 

Θα μπορουσε το ΑΚΕΛ (σε συντονισμο με το Τμημα Δασων) τωρα που ηδη βρισκομαστε στην επομενη 

μερα της καταστροφης να αναλαβει πρωτοβουλια ξεκινωντας επαφες μεσω του κομματικου 

μηχανισμου με διαφορα οργανωμενα συνολα περιλαμβανομενων και Τουρκοκυπριακων συνολων για 

σχεδιασμο και οργανωση σε συγκεκριμενη ημερομηνια δεντροφυτευσης της καμενης γης μας.Οσο πιο 

οργανωμενα γινεται και με οσο πιο πολλη συμμετοχη για να γινει το εργο ευκολοτερο και η επιτυχια 

του να ειναι εξ'αρχης εγγυημενη.Δεν χωραει καθυστερηση τετοιο θεμα.Πρεπει να γινει το 

συντομοτερο.Η φυση πρεπει να ξαναγεννηθει.Ειναι η ιδια η ζωη μας. 

H.3.1 Προσθήκες και Ανατροφοδοτηση από μέλη της σελίδας  

Aceras Anthropophorum Από ότι λέν οι βιολόγοι τζιαι οι ειδικοί των οικοσυστημάτων, αυτόν που 
προέχει δεν είναι η αναδάσωση μετά την φωθκιάν. Προτεραιότητα είναι να να δώκεις ευκαιρίαν σε 
ότι επέζησεν να επιβιώσει, να περιορίσεις την διάβρωσην, να περιορίσεις τες ανθρωπογενής 
καινούριες καταστροφές, τζιαι ιδίως να αποφύγεις πάσει θυσία καινούριαν πυρκαγιάν. Η αναδάσωση 
έρκεται μετά, την ώραν που ξεκαθαρίζει το τοπίον τζιαι βλέπεις που η φύση έχει ανάγκην για βοήθειαν 
για να επιταχύνεις τες φυσικές οικοσυστημικές διαδικασίες. Πάεις τζιειαμαί που η φύση δεν 
ηξορτώννει μόνη της. Το δάσος που έκρουσεν δεν θα το ξαναδεί η γενιά μας, μπορεί να το ξαναδούν 
τα αγγόνια μας αν το προστατεύσει η κοινωνία των αθρώπων που το απειλεί τζιαι το αφήκει να 
ξανααναπτυχθεί. Μπορεί όμως να παν οι εθελοντές για αναδάσωσην περσινών, προπέρσυνων, 
αντίπροπέρσυνων πυρκαγιών. Νομίζεις ανακτίσαμεν τα προπέρσυνα καμένα; Για τούτην την 
πυρκαγιάν, ίσως να χρειάζονται εθελοντές για να βοηθήσουν το δασονομείον να κόψει κορμούς ξερών 
δεντρών, να στηβάσει πέτρες, να κάμει δόμες για να περιοριστεί η διάβρωση, έργα που είναι σαν τον 
επίδεσμον πάνω σε έναν καμένον τζιαι ευαίσθητον δέρμαν που χρειάζεται προστασίαν για να γιάνει, 
όσον μπορεί να γιάνει τζιαι να μεν μολυνθεί άλλον η πληγή. Πάντος, αν τούτη η αυθόρμητη κίνηση 
τζιαι ενδιαφέρον δεν είναι σαν τον αφρόν της αφρόζας που μόλις κάτσει ο πρώτος αναυρασμός 
χάνεται, ίσως για την αριστεράν τζιαι την ΕΔΟΝ, να έχει μιαν ομάδαν από λάτρεις του δάσους, 
ενσυνείδητους προστάτες του περιβάλλοντος, που να λαμβάνουν μιαν ελάχιστην επιμόρφωσην τζιαι 
εκπαίδευσην να είναι έτοιμοι για άμεσην δράση σε ώραν ανάγκης να είναι πολλά καλή ιδέα, ιδίως αν 
βρεθούν τζιαι αθρώποι που να βοηθήσουν στην πράξην, όι μόνον στα λόγια. Στην Ποργογαλλία η 
εθελοντική οργάνωση των πυροσβεστών τζιαι των δασοφυλάκων εν που τες πιο δυνατές οργανώσεις. 
Σε περίπτωσην πυρκαγιάς κινητοποιούν εκατοντάδες ανθρώπους με σοβαρήν εκπαίδευσην, εσώσαν 
εκατοντάδες ζωές, τζιαι χιλιάδες στρέματα δασών τζιαι είναι το δεξίν χέριν των επαγγελματιών. Στην 
Ελβετίαν υπάρχει ανάλογη ομάδα για την διάσωσην αθρώπων μετά που σεισμούς. Η εκπαίδευση εν 
κάθε μήνα, τζιαι έχει κόσμο που όπου γινεί σεισμός, πιάννει το αεροπλάνο τζιαι σε μισήν ημέραν είναι 
επί τόπου. Αν η πρόταση σου μπορεί να γινεί πράξη, θα έχει αξίαν αν είναι κάτι το μόνιμο, όι μια φορά 
για να την δείξουν οι φωτογραφίες. Άλλωστε αν είναι για μιάν φορά, η αναδάσωση θα είναι τον Νιόβρη 
τζιαι οι παραπάνω θα έχουν περάσει στο επόμενο επικοινωνιακό θέμα. 

Dora Demetriou Σίγουρα υπάρχουν πολλές καταστάσεις που μπορεί να απειλήσουν είτε τη φύση είτε 
τον άνθρωπο!Μπορούν να δημιουργηθούν διάφορες ομάδες εθελοντών! 

Melina Lim Υπάρχει γενικότερα η ανάγκη δημιουργήσουμε συλλογική οικολογική συνείδηση. Σε αυτό 
το κομμάτι μπορεί και ο δημοσιογραφικός κόσμος να βοηθήσει με εκτενέστερη αναφορά σε 

https://www.facebook.com/antonis.madella?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678006321&fref=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim
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περιβαλλοντικά θέματα αλλά και κατάρτιση γύρω από αυτά. Ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο 
μυαλό είναι Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου στα Χανιά της Κρήτης, το οποίο σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια της χώρας πραγματοποιεί κάθε χρόνο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντολογικής 
Δημοσιογραφίας για τον δημοσιογραφικό κόσμο της Ελλάδας και όχι μόνο. Το δεκαήμερο πρόγραμμα 
είναι συγχρηματοδοτούμενο. Το όλο κόστος ανέρχεται στα 180 ΕΥΡΩ για 10 μέρες 
συμπεριλαμβανομένης ημιδιατροφής και διαμονής. Επομένως πολύ προσιτό. Πέραν της συμμετοχής 
των δημοσιογράφων που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με περιβαλλοντολογικά θέματα 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα μπορούσε να καθιερωθεί μια παρόμοια διοργάνωση και στην Κύπρο 
μια φορά το χρόνο σε συνεργασία με όλους τους Περιβαλλοντικούς οργανισμούς στο νησί. Τα θέματα 
που θα μπορούσαν να καλυφθούν είναι άπειρα. -Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, - 
Αναδάσωση, Η προστασία της πράσινης χελώνας και της καρέττα - καρέττα στην Κύπρο, Ανακύκλωση 
και πολλά άλλα. Στα πλαίσια του προγράμματος μπορούν να γίνονται και επισκέψεις στο δάσος, 
δράσεις αναδάσωσης, μετάβαση σε παραλίες όπου χελώνες γεννούν τα αυγά τους και ακολουθείται 
μια ειδική διαδικασία για την προστασία τους, Επίσης μπορούν να γίνουν ομιλίες από ειδικούς αλλά 
και να παρουσιάζονται όλοι οι σχετικοί εθελοντικοί οργανισμοί στην Κύπρο. Με αυτό τον τρόπο θα 
διοχετεύεται στον τύπο ποιοτικό περιεχόμενο που να αφορά το περιβάλλον και την προστασία του. 

Melina Lim  5o Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφία: http://www.rpi.gr/events/, 
http://www.rpi.gr/5-θερινό-σχολείο/  

H.4 ΠΡΟΤΑΣΗ  (Aceras Anthropophorum) 

Περί επικοινωνιακής πολιτικής: Πριν καν να εμημερωθούν αρκετοί που θέλουν να πάει καλλύττερα η 
αριστερά αρκέψαν να σαλαβατούν για την αδράνειαν, να ειρωνεύκουνται τους αγωνιστές τζιαι τους 
συνδικαλιστές "της διαδήλωσης"... Την ίδιαν ώραν, στελέχη του κινήματος ετρέχαν να μαζέψουν τους 
κατάλληλους αθρώπους, κατάλληλα εξοπλισμένους, να τους θέσουν στην υπηρεσίαν των δασικών 
δημόσιων (ακόμα...) υπηρεσιών, συντονισμένα, με τρόπον που να είναι πιο χρήσιμοι.  
Κάτι ανάλογο εγίνην τζιαι προχτές με την συμπαράσταση προς τους Τουρκοκύπριους, την ίδιαν στιγμήν 
που κάποιοι με επιθετικήν διάθεσην εκάμναν κριτικήν του πληκτρολογίου, " à la αγανακτισμένοι της 
απαξίωσης" οι πιο δραστήριοι εδονίτες ήταν μαντισμένοι με τα μαντίλια αλληλεγγύης δίπλα που τους 
συντρόφους τους Τουρκοκύπριους. 

Που κανέναν κανάλλι που καμιάν "φιλελεύθερην" εφημερίδαν, που καμιάν μαντάμ σουσού που 
κάμνει εκπομπές ψηλής ακροαματικότητας δεν είδα καμιάν αναφοράν, καμιάν συνέντευξην... 

Είδα στο γκρούπ εδώ προτάσεις που εκφράζουν έννοιαν για τες επικοινωνιακές αδυναμίες. Εδώ σας 
θέλω τώρα, συγκεκριμένα τζιαι αποτελεσματικά. Έχει κανένας καμιάν πρόταση για το πως να το μάθει 
ο ανίδεος ή ο απολίτικος νέος (τζιαι μή νέος), τζιαι όι μόνον να ενημερωθεί, αλλά να ΣΥΓΚΙΝΗΘΕΙ, 
ακόμα τζιαι να ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ να δράσει; 

Εγώ έχω. Που τα κανάλλια η αριστερά, γεννικά ο άνθρωπος, δεν περιμένει τίποτε εκτός που του να 
ποσκολίσει χαμένην ώραν. Το φέιζπουκ, γεννικά το ίντερνετ, είναι απλά έναν εργαλείον. Καμιά τσάππα 
δεν θα σηκωστεί μόνη της να τσαππίζει την αυλατζιάν, κανένας κούσπος δεν θα πάρει πρωτοβουλίαν 
που μόνος τον να "ισ̆ώσει ψηλά βουνά, θάλασσες να μολώσει, τα μπόιστρα που φέρνουσιν της 
φτώσιας την κομμάραν" που ελάλεν τζιαι ο Λιασίδης. Η δράση των αριστερών εν ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, αν 
το κάμνουν σαν αριστεροί για το σύνολον τζιαι όχι για κέρδος ή για φίτσιον. Η μόνη δυνατή 
επικοινωνιακή αριστερή πολιτική εν η ίδια η δράση, η πράξη, τα βιώματα που διούν ανθρωπιστικόν 
νόημαν στες ζωές μας. Η δακτυλογραφία είναι όντος κάποιας μορφής βίωμαν, η δακτυλογραφία όμως 
είναι για τα βιώματα αυτόν που είναι ο μούτσιος για το σέξ. Άστε με εμέναν που έκατσα τζιαι 
δακτυλογραφώ πάλε σε τούτον τον χώρο, ζιώ στο εξωτερικό τζιαι δεν μπορώ να δράσω στην πράξη. 

https://www.facebook.com/melina.lim
http://www.rpi.gr/events/
http://www.rpi.gr/5-θερινό-σχολείο/
https://www.facebook.com/antonis.madella?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678006321
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Ο μόνος τρόπος που βλέπω για να πάρει αριστερήν επικοινωνιακήν αξίαν η χειροπιαστή δράση του 
Chrysanthos Zannettos, του Christos Christophides, του Charis Karamanos, του Christos Christofias (για 
να πιάσω μόνον μερικούς που το όνομαν τους αρκέφκει απο Χχού :) είναι να βαθύνει τζιαι άλλον τον 
πολιτικόν νόημαν τούτης της εθελοντικής δουλειάς με τες φωθκιές.  

Τα θκυό παιθκιά που εσκοτωθήκαν δεν ήταν ήρωες. Τί σημαίνει ήρωες στην εποχήν των καναλιών. 
Ήταν τόσον ήρωες όσον τζιαι οι άλλοι εργαζομενοι στες δασικές υπηρεσίες. Τούτοι ήταν απλά τα 
ανθρώπινα θύματα της πολιτικής επιλογής της ισοπέδωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Βιοπαλεστές 
που έπρεπεν να ζήσουν οικογένειες με 950-1100€ τον μήναν, έξι μήνες δουλειάν - έξι ανεργειακόν, 
που εδουλέψαν σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας χωρίς καμιάν αποζημίωσην ή ασφάλισην, που 
φκάλλαν, με τους άλλους που μάχουνται τωρά, τζιαι που θα φκάλλουν τζιαι αύριον 12 ώρες σκοπιάν 
συνεχόμενην χωρίς εργασιακήν αναγνώρισην της δύσκολης φύσης της δουλειάς, που πρέπει να 
σπουδάσουν παιθκιά με τον ίδιον μισθόν που εκερδίζαν όταν τα ενιώνναν, διότι η υπηρεσία στους 
ωρομίσθιους δεν μετρά για προσαυξήσεις στον μισθόν.  

Ήταν μερακλήες τζιαι λάτρεις της φύσης, πραγματικοί αθρωπιστές, τζιαι σαν αθρώποι τζιαι σαν 
επαγγελματίες. Δεν θέλουν επιδομαν ήρωα οι οικογένειες τους, θέλουν αποζημίωσην που τον 
εργοδότην τους, το κράτος που τους είχεν να δουλεύκουν ανασφάλιστους.  

Αντι να φκούμεν στα κανάλλια να κοκορομαχούμεν με τους συναγερμικούς υπουργούς τζιαι να ακούει 
τζιαι να βαρκέται ο κόσμος, να τα μποϋκοτάρουμεν τζιαι να το δηλώσουμεν. Να παν μόνοι τους οι 
συναγερμικοί να τα εξηγήσουν.  

Να αναλάβει δράσην η ΠΕΟ τζιαι μόλις σβήσει η πυρκαγιά να μαζέψει τους εργαζόμενους δασονόμους 
μέλης της (τζιαι μή) στο κέντρον της καμένης γης τζιαι να ξαναβάλουν τα αιτήματα που εβάλαν τον 
Νιόβρην. Το ΑΚΕΛ, η Εδόν, η ΕΚΑ η ΠΟΓΟ οι λεβέντες της ΕΚΥΣΥ, να οργανώσουν μαζίν τους μεγάλην 
εκδήλωσην αλληλεγγύης. Τούτην η ενέργεια που έχει μέσα του ο κόσμος, τούτη η συναισθηματική 
φόρτηση να μετατραπεί σε πολιτικήν διεκδίκησην, άμεσα, όι σε έναν μήνα: 

- να επανέλθουν τα κοντίλια που εκοπήκαν που το δασονομείον τζιαι να εγγριθούν τζιαι άλλα που 
ανταποκρίνονται στες ανάγκες.  
- να σταματήσει ο ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ εργασιακός μεσαίωνας για τους ωρομίσθιους δασονόμους με μισό 
χρόνον δουλειά τζιαι μισόν ανεργειακόν. 
- να γίνουν ΟΛΟΙ οι δασονόμοι εργαζόμενοι ολόχρονοι, με όλα τα δικαιώματα των κανονικών 
εργαζομένων. Τον Σιειμώναν να δουλεύκουν στην αναδάσωσην τζιαι στην συντήρησην των έργων 
πρόληψης της πυρκαγιάς, να μην κάθονται άνεργοι, να λαμβάνουν μαθήματα εξειδίκευσης τες 
βροχερές μέρες που δεν μπορούν να δουλέψουν έξω αντί να κάθονται. 
- να γινεί ασφάλεια τζιαι να την πληρώνει το κράτος. Τα τραγικά θύματα της δουλειάς δεν είναι 
θκιακονητές, έχουν δικαίωμαν οι οικογένειες τους για αξιοπρεπήν επιβίωσην μετά που ατύχημα. Το 
κράτος να σπουδάζει τα παιθκιά τους από θεσμικήν υποχρέωσην που να ψηφιστει με νόμον, όι σαν 
χάρη. Είναι δικαίωμαν σε έναν νέον που θέλει να σπουδάσει. Δεν είναι χάρη. 

Όσοι θα βιώσουν έτσι στιγμές, θα μάθουν πολλά, θα ενημερωθούν τι είναι αριστερά σαν αθρώποι, όι 
σαν καταναλωτές που τα κανάλια, θα προοδεύσουν τον πολιτισμόν τους, θα γινούν καλλύττεροι 
αθρώποι, θα ζήσουν "εκλεκτές συγκινήσεις". Έτσι γίνεται η αριστερή επικοινωνία. Έτσι αθρώπους θα 
έχει τζιαι τέθκοιους θέλει η αριστερά να την ψηφίζουν, όι σαν τούτους που σύρνουνται σαν δεξιά 
σκουλούτζια τζιαι απαιτούν προσωπικην εξυπηρέτησην ή χάρες εις βάρος άλλων δικαιούχων που τους 
"παράγοντες" της πολιτικής τζιαι που μόλις την πάρουν που τον έναν βουρούν να πάρουν άλλην που 
τον άλλον. Έτσι πολιτικοί τζιαι έτσι πολιτικές δεν είναι χρήσιμες ούτε για την αριστεράν ούτε για την 
κοινωνική προκοπήν. 

https://www.facebook.com/chrysanthos.zannettos
https://www.facebook.com/christos.christophides.9
https://www.facebook.com/charis.karamanos
https://www.facebook.com/christos.christofias
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Ας δοκημάσουμεν αυτήν την φοράν κάτι νέον. Να μην απαντήσει κανένας της κυβέρνησης που τα 
κανάλια ή με ανακοινώσεις. Να συνεχίσει όπως έπραξεν ήδη ο Στέφανος. Ας δοκιμάσουμεν όπως 
εκάμναμεν πριν, όταν εκτίστην το κίνημαν, να δουμεν αν δουλεύκει ακόμα. Είμαι σίουρος ότι θα 
συγκινήσουμεν καλλύττερα τον κόσμον, όπως με εσυγκινησατε, σύντροφοι που εβουρήσατε 
εθελοντές, ή αλληλέγγυοι στα Τουρτζιά, με την δράσην σας τζιαι με την αθρωπιάν σας τες τελευταίες 
μέρες. 

H.4.1 Ανατροφοδότηση από μέλη της σελίδας 

Dora Demetriou Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ομάδα εθελοντών απο το ΑΚΕΛ η οποία να 
ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις! Ο καθένας που ενδιαφέρεται να δηλώσει πως μπορεί να 
προσφέρει και σε ποιούς τομείς! Επίσης θα μπορούσε να καθιερωθεί ημερίδα εθελοντισμού για 
ενημέρωση και εκπαίδευση των ενδιαφερομένων για το πώς αντιμετωπιζουμε τέτοιου είδους 
καταστροφές. Πολλοί ήθελαν να βοηθήσουν αλλά δεν γνώριζαν πώς! Δεν υπήρχε συντονισμός άλλοι 
ζητούσαν εθελοντές ενώ ο επίτροπος εθελοντισμού έλεγε όχι κτλ κτλ 

Aceras Anthropophorum Πάντως νομίζω ότι η εδόν έχει πλούσιαν εθελοντικήν προσφοράν διαχρονικά. 
Δετε την απάντηση μου σε ανάλογο σχόλιο της άλλης ανάρτησης. 

Melina Lim Aceras Anthropophorum καταρχήν να πώ ότι χαίρομαι που αποφασίσατε να παραμείνετε 
στη συζήτηση. Όπως και άλλοι έχουν αναφέρει σας διαβάζουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε δίκιο ότι 
υπάρχουν πιο σημαντικά θέματα από την Επικοινωνιακή Πολιτική που πρέπει να αλλάξουν. Θα 
συμφωνήσω. Όμως είτε το θέλουμε είτε όχι ακόμα και για τη πολιτική δράση που λέτε, πάλι με την 
επικοινωνία ξεκινούμε για να την πετύχουμε. Φέρνεις μέσα απολιτικούς νέους πώς;; Μήπως 
προβάλλοντας αυτή τη δράση όπως της αξίζει;. Οι δε ''σουσούδες'' της τηλεόρασης έχουν τηλέφωνα 
και email και απήχηση καλώς ή κακώς. Επομένως ας κάνει προσπάθεια να στείλει το τμήμα 
Επικοινωνίας του κόμματος και των οργανώσεων, τους εθελοντές τους, τους αφανείς αυτούς ήρωες, 
να μιλήσουν για τη δράση τους και να καλέσουν και τους υπόλοιπους νέους να δράσουν δίπλα τους. 
Δέχομαι ότι πολλά ΜΜΕ δεν πρόσκεινται στο ΑΚΕΛ. Σε ποια κανάλια, σε ποιες εκπομπές προτάθηκε 
αυτό το θέμα και δεν έπαιξε; Για το θέμα του εθελοντισμού έχω την αίσθηση ότι θα έβγαζαν αυτά τα 
παιδιά μπροστά για να μιλήσουν. Κάποιος πρέπει να το κυνηγά όμως και αυτό περισσότερο. 

H.5 ΠΡΟΤΑΣΗ (Marinos Pavlou) 

-Πολλά καλή η άμεση κινητοποίηση του ΑΚΕΛ για τις πυρκαγιες. Μολις σβηστουν, να βγουμε στους 
δρομους να φωναξουμε και για τους κακοσυντηρημενους δρομους που καταρρεουν σκοτωνοντας 
πυροσβεστες, για τις αντιπυρρικες ζωνες, για τις εργασιακες συνθηκες των πυροσβεστων. 

H.6 ΠΡΟΤΑΣΗ (Panagiotis Charalampous) 

Εδώ και λίγα χρόνια έχω κάνει εγγραφή σε ένα ιστότοπο ο οποίος ονομάζεται Tree Nation 
(http://info.tree-nations.com/) και έχει ως σκοπό την αναδάσωση του πλανήτη. Ο τρόπος που 
δουλεύει είναι απλός. Κάνεις εγγραφή, κάνεις μια μικρή εισφορά και κάποιος σε κάποιο μέρος του 
κόσμου φυτεύει ένα δέντρο για σένα. Μετά μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη του δέντρου σου 
διαδικτυακά (που έχει φυτευτεί, πόσο έχει μεγαλώσει κτλ). Πέραν από την απλά ατομική εισφορά, η 
εισφορά σου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλους τρόπους πχ ως δώρο σε κάποια κοινωνική 
υποχρέωση, όπου αντί γλυκίσματος, ανθοδέσμης η κρασιού μπορείς να πάρεις δώρο ένα δέντρο. Το 
Tree Nation έχει επίσης και επιχειρηματικούς λογαριασμούς όπου επιχειρήσεις μπορούν να δωρίζουν 
δέντρα στους υπαλλήλους η και στους πελάτες τους (αντί άλλων άχρηστων δώρων).  

https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678006321&fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678006321&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/marinos.pavlou?fref=nf
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finfo.tree-nations.com%2F&h=jAQGwSQnkAQFQDPEYFj7sfHrjflBRUBByPwi-UzCeIFQiww&enc=AZM4RB0Y3KVd9JnlJr4TK2zya8-D_TGVQANERf5qXjV_LpUk9VQUFvkRh8psV6KySvBPX15iLGAxAKt2vLg_fZceorWQXkHaBR9ng7zUqiSYwJLlzm0ONADgTD4zQM_K8KIpsCSIi1BvkIZXfMdbzDkOGfGkW4SLS8tcetSCiTY9vmawxUoLfQ-Rwbul7Zew3gc&s=1
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Αγαπητό γραφείο περιβάλλοντος του ΑΚΕΛ, αγαπητοί Oικολόγοι, αγαπητέ κύριε Θεοπέμπτου, 
αγαπητέ κύπριε πολίτη, ιδού η ρόδος ιδού και το πήδημα. Όταν μιλώ για εξωκοινοβουλευτικές 
δράσεις, για αυτά μιλώ. Ας φτιάξουμε κάτι ανάλογο για τον τόπο μας που τόσο το χρειάζεται αυτή την 
στιγμή. Δεν χρειάζεται πολλή δουλειά, λίγο μεράκι και λίγη αγάπη θέλει. 

Ανατροφοδότηση από μέλη της σελίδας 

Neoclis Neocleous Κοφκεις/κρουζεις ενα δεντρο; φυτευκεις τα διπλασια, ΕΧΤΕΣ. Να γινει νομος: Χωρις 
εξαιρεσεις και υποσημιωσεις. Να γινει κινηση που να πιεσει σε τουτη τη κατευθυνση 

Panagiotis Charalampous https://www.generosity.com/eme.../reforest-cyprus/x/14421860 

www.reforestcyprus.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.generosity.com%2Femergencies-fundraising%2Freforest-cyprus%2Fx%2F14421860&h=mAQFjM09k
http://www.reforestcyprus.com/
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Θ. ΕΔΟΝ  

Θ.1 ΠΡΟΤΑΣΗ (Demetris Demetriou) 

Εγω εζησα το προβλημα... : σχολείο στελεχη της ΕΔΟΝ μετα στρατό μετά φοιτητές στελέχη της 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ μετά έμισθοι της ΕΔΟΝ μετα ΑΚΕΛ ΠΕΟ ΕΚΑ Η ΠΟΓΟ , κάποιοι απ αυτούς αποτελούν 
την ΚΕ , δεν δούλεψαν ποτε... δεν το λεω κατηγορηματικα, τα κοπέλια αυτα δεν έτυχε να δουλέψουν 
για να αποκτήσουν συναδέλφους, μάστρο, τριβή σε πραγματικό εχθρικο περιβάλλον εργασίας και 
παράλληλα συνδικαλισμό και οργάνωση. Ήταν πάντα οι διοργανωτες, όχι κομμάτι της παλης αλλά εξω 
πιο μπροστα και με μοναδικη καθημερινη έννοια να κουρτιζουν τους καταπιεζομενους. Όταν δεν είναι 
ο συνάδελφος μου που θα με πείσει να σηκώσω κεφάλι , που εκ των πραγμάτων είναι στο ίδιο καζάνι 
μαζί μου τότε γιατί να ακούσω κάποιον απ έξω του χορού;;; Αυτό υποσυνείδητα αποστασιοποιεί τη 
βάση απο την κορυφή. Αντί τα στελέχη πρώτης γραμμής να είναι κομμάτι της μάζας και εμπνευστές 
των ομοίων τους , αποτελούν τους καθοδηγητές που είναι κάτι πιο μακριά απο τη μαζα. Πράγματι οι 
καθοδηγητες σχεδον όλοι είναι ταξικα προσανατολισμενοι και νούσιμοι , αλλά άτομα που θυσιάζουν 
τη ζωή τους για να καθοδηγήσουν σωστά τη μάζα απλά κόβουν τον ομφάλιο λώρο τους απο αυτήν. Η 
αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι έμμισθοι της ΕΔΟΝ φτύνουν αίμα για να οργανώσουν καταστάσεις 
αλλά δυστυχώς ο τρόπος και οι δομές δράσης της ΕΔΟΝ και του ΑΚΕΛ αυτοαναιρούν τον σκοπό. Ο λαός 
θέλει ηγέτη δίπλα του όχι απο πάνω του, ο λαός θέλει ανθρώπους να του ηγηθούν με τη φλόγα της 
αλλαγής και τη δίψα για ανατροπές όχι διαθέσεις διαχειρισμού του καπιταλισμού! Οι Αριστεροί 
θέλουν ξανά την αφορμή τους για να ξεχωρίσουν από τα πρόβατα του συστήματος, επιθετικό λόγο 
προς το σύστημα και όχι προσωπικές επιθέσεις στα στελέχη άλλων κομμάτων. Κάθε ομιλία 
εκπροσωππου του ΑΚΕΛ πρέπει να αποτελεί πύρινη λέλαπα εναντίων του συστήματος. Είναι η 
προσωπική μου άποψη δεν είμαι δογματικός απλά προς το παρόν έτσι αντιλαμβάνομαι το περιβάλον 
μου. 

Θ.1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα
  

Panos Parras Ναι σε ενα βαθμό τα κομματικά στελέχη απέχουν απο την κοινωνία.. Θα πρέπει να 
κατέβουν στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.. Ή και το ανάποδο.. Στελέχη απο τις ρίζες της 
κοινωνίας να έχουν πιο ενεργό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό.. 

Yianna Lazarou "Ηγετες";;;; 

Melina Lim Δεν είναι εύκολο να βγεις και να τα πεις όλα αυτά, χρειάζεται θάρρος και αυτό το θάρρος 
είναι η αρχή της αλλάγής. 

Marinos Pavlou Αυτο που συμβαινει πλεον στες δουλειες ειναι να συμφωνουμε αλλα και να νιωθουμε 
πιο "συντροφο" μας ενα συναδελφο μας της ΣΕΚ παρα με τον συντεχνιακο μας. Τις περισσοτερες φορες 
νιωθουμε ασφαλεια διπλα στον συναδελφο μας που η διαμαρτυρια του θα εξυπηρετησει και τα δικα 
μας συμφεροντα παρα διπλα στον συντεχνιακο μας που εχει και προσωπικη ατζεντα 

 

 

 

https://www.facebook.com/demetris.demetriou.50?fref=nf
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/marinos.pavlou?fref=ufi
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Θ.2 ΠΡΟΤΑΣΗ (Petros Attas) 

Για μένα είναι κατήχηση, όποιο κι αν είναι το περιεχόμενο. Μιλούμε για μωρά 6-12 χρονών. Προτιμώ 
να καταργηθεί. Διαφωνείτε; Ναι, όχι, γιατί;  

Παιδικό Κίνημα ΕΔΟΝοπουλων  (http://www.edon.org.cy/index.php/tmimata/pang-kinima-

edonopoulon/pediko-kinima2/103-pediko-kinima1)  

Natasha Apostolidou Efthymiou Συμφωνώ... 

Petros Kleanthous Εχεις ιδεα δηλαδη τι καμνουν? 

Petros Attas Ad hominem. Είπα ήδη "όποιο κι αν είναι το περιεχόμενο". 

Petros Kleanthous Το κινημα των ΕΔΟΝοπουλων απευθυνεται σε παιδια μεχρι 14 ετων. Δεδομενου οτι 
τα παιδια μεχρι εκεινη την ηλικια πλαθουν χαρακτηρα εκτεθιμενα στους διαυλους επικοινωνιας του 
εθνικισμου και της καπιταλιστικης επιθεσης, το να λες οτι πρεπει να καταργηθει ανεξαρτητα απο 
περιεχομενο εν καπως προβοκατ’ 

Petros Attas Γράφει 6-12 στη σελίδα. 12-14, πάλε μωρά ένι. Το περιεχόμενο είναι όπως το παρουσιάζει 
το ΑΚΕΛ. Αν το επιχείρημα σου είναι ότι επειδή το περιεχόμενο καταρτίζεται από το ΑΚΕΛ => εν οκ, 
τότε => ότι το ΑΚΕΛ εν σε όλα σωστό. Αυτό δε μπορεί να ισχύει επειδή μιλούμε για ιδεολογικό 
περιεχόμενο. Τα μωρά σε τούντες ηλικίες πρέπει να μαθαίνουν πΠΩΣ να σκέφτονται και όχι ΤΙ να 
σκέφτονται. Αυτά για όσον αφορά το επιχείρημα "μα εμείς μαθαίνουμεν τους καλά πράματα". 

Για το επιχείρημα της χρησιμότητας, τούτον το επιχείρημα του "αντίβαρου". Εν παρόμοιο με το 
επιχείρημα των εθνικιστών ότι πρέπει να έχουμε ένα αντίβαρο πληθυσμό στο μίσος των Τούρκων (πχ 
στο στρατό εν καλό να φωνάζουμε συνθήματα "καλός Τούρκος..."). Είναι επίσης παρόμοιο με το λόγο 
που κάμνει η εκκλησία κατήχηση στα σχολεία. "για να μην αφήσουν τα μωρά να επηρεαστούν που την 
έκκληση των ηθών της σύγχρονης εποχής, να μεν τα αφήσουν να απομακρυνθούν που την εκκλησία". 
Ο καθένας για τους λόγους του. Δεν μπορείς να πείσεις ότι οι λόγοι μου ΕΜΕΝΑ εν πιο "ευγενείς" που 
τους άλλους. Ακόμα κι αν όλοι ξέρουμε ότι είναι. 

Τα μωρά ένεν "αντίβαρο", δεν πρέπει να τυγχάνουν εκμετάλλευσης, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. Ξεκάθαρα. 
 
Το λοιπόν. Το ΑΚΕΛ δεν είναι εκκλησία. Δεν πρέπει να κάμνει κατήχηση. Ακόμα και οι ιδέες του ΑΚΕΛ 
όταν παρουσιάζονται σε μωρά, είναι κατήχηση. Ακριβώς για το λόγο που είπες "Δεδομενου οτι τα 
παιδια μεχρι εκεινη την ηλικια πλαθουν χαρακτηρα". Στόχος μας πρέπει να είναι να πλάθουμε 
σκεπτόμενους πολίτες και όχι πειθήνια όργανα, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΚΕΛ. Η αριστερά σημαίνει 
κριτική σκέψη και διαλεκτική. 
 
Κλείνω λέγοντας ότι δε με αφορά αν είναι προβοκατόρικο ή όχι και δεν έχει σχέση με την ουσία. Εδώ 
μιλούμε ελεύθερα. Έχεις το δικαίωμα να απαντήσεις, ανεξάρτητα του αν είμαι προκλητικός ή όχι, 
φτάνει να απαντήσεις επί της ουσίας και όχι με προσωπική επίθεση του τύπου "μα εν ξέρεις γιατί 
μιλάς"; 

Pentaliotis Panayiotis Ενταξει να μεινουν να βλεπουν τηλεόραση 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=nf
http://www.edon.org.cy/index.php/tmimata/pang-kinima-edonopoulon/pediko-kinima2/103-pediko-kinima1
http://www.edon.org.cy/index.php/tmimata/pang-kinima-edonopoulon/pediko-kinima2/103-pediko-kinima1
https://www.facebook.com/natasha.apostolidouefthymiou?fref=ufi
https://www.facebook.com/petros.kleanthous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/petros.kleanthous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/pentaliotis?fref=ufi
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Pentaliotis Panayiotis Επειδή η τηλεόραση προάγει πιο καλύτερα ειδάλματα απο το να μάθει το παιδι 
να ζει σε ενα ομαδικό περιβάλλον και να κάμνει κάτι παραπα΄νω απο το να παιζει με το ταμπλετ 

Petros Attas False dichotomy. Οι επιλογές είναι Εδονόπουλα vs τηλεόραση δλδ; Μπορείτε να βάλετε 
επιχειρήματα κάτω σας παρακαλώ; Σοβαρά; 

Pentaliotis Panayiotis Ε το επιχειρημα του να σταματήσουν τα εδονοπουλα εν σοβαρό; Η κάθε 
"οργανωση" (είτε λεγεται προσκοποιι, εκκλησια, κατηχιτικό, ομίλοι στο σχολείο ) παράγει ενα έργο 
ανάλογα με το τι πρεσβευει, εν σου πιάννει το μωρό με το ζόρι και αν δεν θέλει το μωρό να παει πολύ 
απλά εν πάει. 

Pentaliotis Panayiotis Καλύτερα να ρωτήσεις παιδια που επήαν να σου πουν Τι στο καλό καμνουν μεσα 
στις κατασκηνώσεις 

Petros Attas Ναι τζιαι υποστήριξα το εν αντιθέσει με σένα. Τι με κόφτει που τους προσκόπους; Το 
επιχείρημα σου εν "επειδή υπάρχει κατηχητικό => κάμνουμε το δικό μας κατηχητικό"; 

Pentaliotis Panayiotis Εμένα τουτο εν το επιχειρήμα μου. που τη στιγμή που ο άλλος πολύ ευκολα εν 
μεσα στο σπιτι σου και προάγει σου μοντελλα απολιτικ και μοντέλλο να μοιασω του σάκη και της κάθε 
μπαρμπις , θεωρώ το χρέος μου να έχω κάτι εναλλακτικό 

Petros Attas Pentaliotis Panayiotis έχω απαντήσει. Το ίδιο λέν κι οι προσκόποι, το ίδιο κι η εκκλησία. 
Ρώτα τα μωρά αν τους αρέσκει... 

Petros Attas Εντάξει για μένα εν στέκει και απάντησα. Η εναλλακτική (όσο λανθασμένη λέξη κι αν είναι 
επειδή θα έπρεπε να είναι η ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ) επιλογή είναι απλά η κριτική σκέψη. Που τη στιγμή που 
βάλλεις μωρά σε καλούπια (όσον όμορφα τζι αν ένι), διαβρώνεις την κριτική σκέψη. 

Pentaliotis Panayiotis Αν ηταν έτσι οπως τα λαλεις, και λαμβάνοντας υπόψιν άτομα που επεράσαν απο 
τις κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ , τωρά δεν θα ειχαμε το #AKEListen 

Pentaliotis Panayiotis Μα μολις εκατηγόρησες την ΕΔΟΝ οτι παράγει οπαδούς και εγώ λεω σου οτι αν 
επαρηγαγεν οπαδους -δεδομένου οτι επεράσαν γενιες και γενιές απο τις κατασκηνώσεις- τοτε εν θα 
εμιλουσαμε δαμε στο #akelisten και εσυ επίμενεις να μου λαλεις οτι εγω λέω οτι παράγει οπαδους - i 
rest my case. 

Petros Attas Από σπου κι ως σπου (Θεοδωράκης style :-p ) η ύπαρξη του #AKELListen αναιρεί τα 
φαινόμενα οπαδισμού, κομματικού φανατισμού τζιαι δογματισμού που υπάρχουν στο χώρο και 
ενδεχομένως να οφείλονται και σε έτσι δραστηριότητες όπως τα εδονόπουλα;  
Ίσια ίσια όσοι εδείξαν ακριβώς τούντον φανατισμό σε τούτον ακριβώς το γκρουπ, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
κανένα επιχείρημα εν αθρώποι που εμεγαλώσαν μέστο κόμμα. Ακόμα κι οι απόψεις που εκφράζετε 
σ' αυτό το ποστ, οι αντιδράσεις σας αυτό δείχνουν. 

 
"Πού ξέρεις τι κάμνουν;" 
 
"Στόχος σου ένι να διαλυθεί το ΑΚΕΛ" 
 
"Θέλουμε αντίβαρο" 

https://www.facebook.com/pentaliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/pentaliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/pentaliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/pentaliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/pentaliotis?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/pentaliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/pentaliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akellisten?hc_location=ufi
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"Ή Εδονόπουλα ή Βίσσιη" 

Petros Attas Αντιλαμβάνομαι ότι απάντησες στο προηγούμενο μου ποστ το οποίο έσβησα διότι δεν 
είχα καταλάβει τι είπες και μετά που το ξαναδιάβασα άλλαξα την απάντηση μου. Δικό μου λάθος. 
Ναι η κομματική κατήχηση παράγει κομματικούς οπαδούς. 
 
Ακούστε ρε παιθκιά. Κατήχηση κάμνουν ούλλοι, ιδιαίτερα οι συναγερμικοί. Έχουν όλα τα μέσα στη 
διάθεση τους, σχολείο, εκκλησία, ΜΜΕ κλπ. Ακόμα τζιαι κομματικά να το δείτε, η διαφοροποίηση θα 
πρέπει να είναι η προώθηση της κριτικής σκέψης, της επιστημονικής γνώσης, της φιλοσοφίας, της 
αγάπης για τη γνώση γενικότερα κι όχι μόνο για την επιλεγμένη γνώση του οποιουδήποτε κόμματος, 
είτε αυτό λέγεται ΑΚΕΛ είτε ότιδήποτε άλλο. 
 
Επαναλαμβάνω, η γνώση τζι η κριτική σκέψη ευνοεί την αριστερά. Μεν την φοάστε. 

Peter Iosif Θα διαφωνησω. Οσο δεν υπαρχει λαϊκη κυριαρχια στην εκπαιδευση (ευρυτερα και οχι μονο 
στα σχολεια) θεωρω απαραιτητο η αριστερα να φροντιζει για την διαπαιδαγωγηση των παιδιων και 
να προαγει μεσα απο αυτες τις αξιες που πρεσβευει. Οσο αφορα την ελευθερια επιλογης προσωπικα 
πιστευω πως ειναι ανυπαρκτη. Και σε παρακαλω μην ακουσω τιποτα για παιδομαζωματα κλπ 

Petros Attas Peter Iosif Το ίδιο λέει κι η εκκλησία. Παιθκιά σας παρακαλώ δυσκολέψετε με. 

Peter Iosif Τι να σε δυσκολεψω; Τα πραματα ειναι απλα στην παιδικη ηλικια (οπως παντου στην 
κοινωνια μας) υπαρχει η κυριαρχη ιδεολογια που προαγει συγκεκριμενες αξιες με συστηματικο τροπο. 
Το ερωτημα που τιθεται ειναι κατα ποσο θα μπορει εστω με τον ελαχιστο τροπο η αριστερη ιδεολογια 
να παρεχει τις δικες της αξιες επισης με συστηματικο τροπο. Εσυ προτεινεις να καταργηθει, αλλοι λενε 
οχι, αλλοι λενε να ενισχυθει (και συμφωνω μαζι τους). 

Peter Iosif Και νομιζω κατα βαθος και εσυ θελεις να ενισχυθει. 

Petros Attas Δεν θέλω ιδεολογία στα μωρά, ειδικά κομματική. Θέλω κριτική σκέψη. Εάν μας φοβίζει η 
κριτική σκέψη τότε ίσως να υπάρχει άλλο πρόβλημα. 

Petros Attas Εγώ ξέρω τι θέλω είτε κατά βάθος, είτε σε πιο ρηχό επίπεδο και το έχω γράψει 

Peter Iosif Τα εδονοπουλλα και η ΕΔΟΝ καλλιεργουν την κριτικη σκεψη. Αποδειξη τουτου ακριβως οι 
ιδιοι συμμετεχοντες στο φορουμ αλλα και πολλοι αλλοι στελεχη του κομματος, μελη, ψηφοφοροι που 
περασαν απο την Εδον και αμφισβητουν και επικρινουν το κομμα, μερικες φορες και αδικα 

Petros Attas Η συμπεριφορά μερικών στο γκρουπ άλλο δείχνει αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό. Νομίζω 
όμως ότι είναι συμπεριφορά που αντικατοπτρίζει μεγάλη τάση στο κόμμα. Αυτά συνονώματε 

Peter Iosif Ενα απλο παραδειγμα. Ειμαστε το μονο κομμα που ο κοσμος του το παρακολουθει και δεν 
δισταζει να το τιμωρει εκλογικα. 

Petros Attas Κακό παράδειγμα. 1. Κατ' αρχάς δεν είμαστε το μοναδικό κόμμα που τιμωρείται 
εκλογικά. 2. Δεν ξέρεις επ' ακριβώς τους λόγους που τιμωρήθηκε. Μπορεί να μεν τους αρέσκει που 
έσιει εδονόπουλα :-) (λέμε τώρα). 3. Είναι αυθαίρετη ερμηνεία δική σου. Λέγεται confirmation bias. 
4. Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί και το αντίθετο. Ότι δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις οι επιλογές της 
ηγεσίας ακολουθήθηκαν ευλαβικά. Υπάρχουν. 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
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Peter Iosif Δεκτο. Αλλα τα προηγουμενα στεκουν. 

Petros Attas Δεκτή η άποψη σου 

Makis Kazakeos Επιμένει ο Αττας ότι η στάση κάποιων στο γκρουπ (εννοώντας πιθανό εμένα ή κι εμένα) 
ότι δεν δείχνει κριτική σκέψη αλλά οπαδισμό και ότι αυτός έχει κριτική σκέψη επειδή δεν πέρασε που 
τα εδονοπουλα. Εκτός την παραπληροφόρηση και που δεν απάντησε σε κανένα επιχείρημα μας παρά 
με αφορισμούς, αν ο Αττας εννοεί κριτική σκέψη την προσωπική επίθεση εναντίων στελεχών τότε του 
την ...χαρίζουμε !!!!! Όσον αφορά αν στα εδονόπουλα γίνεται κατήχηση θα παραδεκτώ ότι εν μέρει 
ναι ακριβώς για να μεν φκένουν τα μωρά Αττάες. Όμως κατα κύριο λόγο γίνεται ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ και 
μορφωση για χίλια δυο πράγματα πράγμα που ο Αττάς δεν είχε ποτέ του. Ένα από τα πράγματα που 
μαθαίνουν τα παιδιά είναι ο σεβασμός ποικιλοτρόπως. Πράγμα που ο Αττας επέδειξε ότι δεν έχει γιατί 
και την ώρα που του μιλήσαμε ευγενικα στα αρχικά μας ποστ το μόνο που έκανε ήταν να μας αποκαλεί 
με διάφορα επίθετα. Επίσης για να μην το προσωποποιώ στον Αττά κι άλλοι με το να μην μας απαντούν 
σε ερωτήματα μας επέδειξαν και ασέβεια και ότι ο σκοπός τους είναι απλά να πουν τα δικά τους. 

Avitus Raven Δεν είναι λίγο αυθαίρετο τούτο ή ευσεβής πόθος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα είδος 
"κριτικής σκέψης" και δεν νομίζω να είναι απαραίτητο η "κριτική σκέψη" (όπως και αν καθορίζεται αν 
και προβληματικό όρος για μένα) να παράγει αυτόματα αριστερούς. Π.χ ο Shermer είναι lolbertarian. 
Κριτική σκέψη δεν είναι μαγική φόρμουλα που αποδίδει αυτό που θεωρούμε σωστό. 

Peter Iosif Ορθο το σχολιο. Η αριστερα εγκειται στον ταξικο φακο θεωρησης των πραγματων και η 
συμπαραταξη με την εργατικη ταξη. Παρολα αυτα η αριστερα προϋποθετει κριτικη σκεψη ως 
προαπαιτουμενο για την ικανοτητα της ταξικης θεωρησης. Αλλα στο τελος της μερας η οποια θεωρηση 
ειναι ελλειπης εαν δεν συνοδευεται απο πραξεις. 

Petros Attas Avitus Raven Δεν είπα ότι παράγει αυτόματα αριστερούς, όμως σίγουρα απορρίπτει τις 
δεξιές μυθοπλασίες. Ως επί τω πλείστων ευνοεί ιδέες που ενστερνίζεται ή αριστερά. Ακόμα και το 
παράδειγμα σου ο Shermer έχει μετακινηθεί πάρα πολύ από την ακραία libertarian θέση του 
παρελθόντος. Πώς; Με την κριτική σκέψη. Είδε τα στοιχεία. Έτσι κι αλλιώς εν πρέπει να προχωρούμε 
σκεπτόμενοι πόσους εννα κρατήσουμε. Τούτο καμνει το η εκκλησία. Ναι η κριτική σκέψη δεν είναι 
μονοδιάστατη αλλά εν εκτός συζήτησης τωρά ο ορισμός της. Απλά λέω ότι η κατήχηση είναι κατήχηση. 
Tough love. 

Andreas Alves Koureas Κάθε πράγμα κρίνεται από το περιεχόμενο του. Όχι απλά δεν πρέπει να 
καταργηθεί αλλά πρέπει και να εντατικοποιηθεί αν είναι εφικτό. Τα παιδιά βομβαρδίζονται συνέχεια 
με δεξιές ιδέες. Από την κυπριακή εκπαίδευση μέχρι τις ταινίες της disney. Πρέπει να υπάρχει 
αντίβαρο. 

Huey Freeman Petros Attas ... Νομίζω συγχίζεις θκύο πράματα.. Αξίες και κομματική κατεύθυνση. Το 
παιδί διαπλάθετε, εσυμφωνήσαν ούλοι. Αλλά με τι εννά διαπλαστεί εν το ερώτημα; Ποίες εν οι αξίες 
που εννά εσσωτερικεύσει για να ΚΡΙΝΕΙ μετα στην βάση τζείνων των αξιώ.. Γιατι σκεπτόμενος 
άνθρωπος με κριτική σκέψη δεν είναι αξιακά όφκερος! Ενεν στο κενό που εννα κρίνουν!!! Πρέπει να 
υπάρχει μια βάση. Ακόμα και την αμφισβήτηση ως βάση για επαλήθευση που έννα την μάθουν; Και 
ας μην ξεχνάμε πώς δεν ισχύει το "θα διαλέξουν μόνοι τους". Ίσως κόμμα και ομάδα ναί να διαλέξουν 
μόνοι τους (καλά να κάνουν), αλλά αρχές όχι. Θα τις βρουν εκεί που θα κουλιαντιρίζουν τα παιδιά. 
Οπότε αν έθελες τα μωρά των 90s να σου φκουν φασιστούθκια αρκούσε να τα στέλνεις σχολείο. Γιατί 
σε κάθε occasion η Κλαίρη Αγγελίδου υποχρέωνε μας να ακούμε τις εθνικιστικές ομιλίες της στις 
συγκεντρώσεις (εθνικοί ύμνοι, προσευχές, σημαιάκια, στολές). Αν ήταν η μόνη σου επιρροή εν τζαι 
έφκαινες συναγερμικός για φασίστας.. Ήσουν "ελεύθερος να το θκιαλέξεις". Αλλά συνήθως εθκιάλεες 
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το (suprise?). Οπότε αν τα ΕΔΟΝόπουλα μαθαίνουν τους αρχές και όχι κομματική πειθαρχία, μπράβο 
τους.  
Που τζιαμέ τζαι τζεί άμαν εννά έχουν μάθει αρχές τα μωρά εννά κρίνουν και το ΑΚΕΛ άν της τηρεί ή 
όχι. 

Antigoni Theodosiou Tsakiri Panagia mou ti mou thimises twra....... sorry gia ta greekenglish den exei 
ellhnika to kinito mou. 

Petros Attas Huey Freeman έχω απαντήσει ήδη. Η αμφισβήτηση είναι εγγενής χαρακτηριστικό της 
αριστεράς, δεν είναι προνόμιο της αριστεράς όμως. Εργαλεία κριτικής σκέψης πρέπει να μαθαίνει 
και διαλεκτική. Οι αξίες επίσης δεν είναι προνόμιο της αριστεράς.  
 
Σε διαβεβαιώ ότι οι αξίες" της Κλαίρης, και του κάθε συντηρητικού δε στηρίζονται σε οποιοδήποτε 
λογικό επιχείρημα οπότε δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Ίσια ίσια, μόνο να κερδίσουμε επειδή θα 
έχουμε πραγματικά συνειδητοποιημένα στελέχη, φίλους και μέλη, κριτικά σκεπτόμενα που θα 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στο διάλογο και την πάλη των ιδεών. 

Natasha Apostolidou Efthymiou Σε τόσο νεαρή ηλικία τα παιδιά ακολουθούν. Εγώ προσωπικά δεν θα 
εμπιστευόμουν κανένα κόμμα να μάθει "αρχές" στο γιο μου. Γιατί; Γιατί εμπειρικά βλέπω τα κόμματα 
ότι θέλουν τα μέλη τους να ακολουθούν γραμμή. Τα κόμματα τιμωρούν τα μέλη τους που εκφράζονται 
διαφορετικά από τη γραμμή. Μπορώ να σας δώσω 1000 παραδείγματα. Το γιο μου θα τον μάθω να 
σκέφτεται μόνος του. Να μην ακολουθεί τη γραμμή κανενός. Ούτε τη δική μου. 

Peter Iosif Σεβαστη η αποψη αλλα φοβαμαι πως το οποιο παιδι και οχι μονο το δικο σου ηδη 
επηρεαζεται απο ιδεολογικες γραμμες (αν οχι και κομματικες) απο το δημοτικο. 

Cwtsios Constandinou Προτιμας κατα βαθος να καταργηθει το Ακελ 

Petros Attas Έτσι. Αυτός είναι ο στόχος μου. Επίσης θέλω να ιδρύσω άλλο κόμμα, να γίνω ηγέτης, μετά 
Πρόεδρος, μετά να κατακτήσω τον κόσμο. Επιχειρήματα παραακαλώ και όχι προσωπικές επιθέσεις. 
Την τελευταία φορά που τσιάκκαρα εν ήσουν "thought police". 

Charis Antoniou 100 λογικά άλματα μες σε μιαν πρότασην...Ωραίος. 

Petros Attas Giant Logic Leap Forward 

Makis Kazakeos Οι συνεχείς επιθέσεις κάποιων σε ότι έχει δημιουργήσει αυτό το κίνημα ασφαλώς και 
δίνουν το ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να γινόμαστε καχύποπτοι ή το πιο ...ελαφρύ να αμφισβητούμε τον τρόπο 
σκέψης τους για την αριστερά και το ΑΚΕΛ (νοούμενου ότι και οι ίδιοι έχουν δηλώσει παντελή σχεδόν 
αποχή και απουσία από την οργανωμένη πάλη). Ξέρω ότι και πάλι θα δεχθώ επίθεση ότι θέλω να 
φιμώσω (σικ), ότι είμαι φασίστας και χρυσαυγίτης και άλλες παπαριές όπως το επειδή εμείς 
συμμετέχουμε οι υπόλοιποι απαγορεύεται να έχουν άποψη;;;;... και η απάντηση ασφαλώς είναι όχι 
δεν απαγορεύεται αλλά αν θέλουν να είναι οι μόνοι που εν δικό τους πρόβλημα, ...έχουμε κι εμείς. 
Στην ουσία. Είναι ασφαλώς και επικίνδινο ανθρώποι που δεν έχουν ιδία άποψη τι συμβαίνει σε κάποια 
πράγματα να τοποθετούνται με ΑΠΟΛΥΤΟ τρόπο για το τι είναι καλό και κακό. Το Κίνημα Εδονοπούλων 
ναι στηρίζεται στην δημιουργιά Κριτικής Σκέψης από τα παιδιά. Ναι ίσως κάποτε να 
"οπαδοποιούμαστε" όμως αυτό είναι πολύ μικρό κακό μπροστά στην μόρφωση και την ταξικότητα που 
αποκτούν τα παιδιά μας. Ο αγώνας είναι ταξικός και το πρώτο που μαθαίνουμε στα παιδιά είναι για 
την ..τάξη τους. Για το πως πρέπει να ακολουθήσουν τον δρόμο του αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και 
την άρχουσα τάξη. Ενάντια στα κατεστημένα της κοινωνίας. Μαθαίνουν την ιστορία και τους αγώνες 
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των παπούδων τους. Μαθαίνουν επίσης για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και πολλά άλλα. 
Συμμετέχουν σε παιγνίδια, κατασκηνώσεις κλπ που πολλά παιδιά δεν θα είχαν και την οικονομική 
ευχέρεια να τα κάνουν από μόνα τους. Είμαστε περήφανοι γιατί θυσιάσαμε ώρες, μέρες, χρόνια τα 
πάντα για να έχουμε συνεχώς κοντά μας τα παιδιά μας, τα παιδιά του κάθε εργάτη. Δεν είναι γιατί δεν 
τα θέλουμε να πηγαίνουν κατηχητικά και προσκοπία αλλά γιατί συνειδητά θέλουμε να τα 
επιμορφώσουμε στον αγώνα της ΤΑΞΗΣ μας. Πράγμα που κάποιοι εδώ δεν έζησαν, δεν ένιωσαν ποτέ, 
δεν γνωρίζου. Ατε πέστε μου απ' όλα πάλι μέσα στα πλαίσια της ....""""""""""""δημοκρατίας""""""""""" 
σας. 

Joseph Stali Να καταργησουμεν τζε τα σχολεια Αττα να καταργηθουν ολα.Αν αυτο που διδασκετε 
βοηθα στην μορφωση και την διαπαιδαγωγηση του παιδιου χωρις φανατισμους γιατι να καταργηθει;. 

Petros Attas Slippery Slope. Εν όπως το επιχείρημα "αν επιτρέψουμε γάμο άντρα με άντρα γιατί να 
μεν επιτρέψουμε γάμο αθρώπου με ζώο;".  
 
Για τα κομματικά σχολεία μίλησα όχι για τα σχολεία ή για την εκπαίδευση. Είπα ότι συνεισφέρει στο 
φανατισμό, δηλαδή το αντίθετο της επιδίωξης. Έβαλα την άποψη μου κάτω και την εξήγησα. 
 
Σας παρακαλώ απαντήστε με επιχειρήματα, όχι με υπερβολές, όχι με προσωπικές επιθέσεις. 
Βοηθάτε τη συζήτηση, τη διαλεκτική. Αυτή είναι η αριστερά. 

Joseph Stali Φιλε εχεις δει τι διδασκοντε εκει; 

Petros Attas Έχω απαντήσει κάτω από το σχόλιο του Πέτρου Κλεάνθους. 

Joseph Stali Κοιταξε εγω οταν ημουν μικρος πηγαινα κατηχητικο στην εκκλησια.Τωρα ειμαι αθεος.Αρα 
ο ανθρωπος εχει αντιληψη να καταλαβει αν αυτο που πιστευει δεν του κανει οταν μεγαλωσει. 

Petros Attas Anecdotal Evidence. Εσύ. Οι περισσότεροι δε ξεφεύγουν Josef!!! Εν επιχείρημα των 
θρήσκων τούτο :-D Ότι η πλύση εγκεφάλου δεν υφίσταται, εφόσον άμα μεγαλώσει το μωρό θα 
διαλέξει "ελεύθερα". ΟΧΙ! Ήδη μόλυνες την ελεύθερη του σκέψη. 
 
Παιθκιά pls. Σοβαρά επιχειρήματα! 

Makis Kazakeos Πράγματι εν κρίμα να μαθαίνουμε στα μωρά μας ...διεθνισμό, αντιρατσισμό, 
ανθρωπιά κλπ !!!!! Αττα ΟΥΣΤ !!!! 

Michalis Michail Παρακολουθώντας τα όσα γράφονται δεξιά κι αριστερά, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει 
ένας συναγωνισμός από κάποιους, για το ποιος θα εισηγηθεί την πιο μεγαλόσχημη κουβέντα. 
Ισοπεδώνουν τα πάντα νομίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο κάνουν προτάσεις για εκσυγχρονισμό. Και 
μέσα σε αυτές τις προτάσεις θεωρώ και τη δική σου αγαπητέ Πέτρο. 

Petros Attas Δεν υπάρχει πρόβλημα. Φτάνει να τεκμηριώνονται οι απόψεις. Εννοώ και τη δική σου 

Makis Kazakeos Τα βιβλία δεν διαμορφώνουν κριτική σκέψη ....μόνο ο Αττας !!!!!!!!! 

Yiannis Pazouros Στις αρχές του περασμένου μήνα ήταν η Παγκύπρια εκδρομή του παιδικού 
τμήματος του ΕΔΟΝ. Είδα παιδιά χαρούμενα, να παίζουν, να τραγουδούν, να διασκεδάζουν, να 
μπαίνουν σε πλανητάριο για να δουν κάποια πράγματα, να υπάρχει facepainting, έκθεση βιβλίου και 
άλλα πολλά. Η εκδήλωση τέλειωσε με μια μικρή κοπέλα από την Παλαιστίνη να απαγγέλλει ένα 
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αντιπολεμικό ποίημα, ενώ οι καθοδηγητές των ΕΔΟΝόπουλον εξήγησαν τα μικρά παιδιά λίγα 
πράματα για τον πόλεμο και την Παλαιστίνη.  
 
...καλή η κριτική σας, αλλά επικεντρώστε την εκεί που γνωρίζεται 5 πράματα και όχι σε σημεία που 
είστε παντελώς ανενημέρωτοι. 

Makis Kazakeos Facepainting και Παλαιστινη ρε;;;; Κιτσαρία ...ειδικά αν είχει και φουσκωτό με 
παλιάτσο ...οπως μας είπαν ..!!!!!! Γιάννο μου δεν είναι ανημέρωτοι .....Ξέρουν καλά τι κάνουν και τι 
λένε ... Και όχι ΟΛΟΙ όσοι έχουν αντίθετη άποψη ...οι συγκεκριμένοι.... 

Andreas Andreou Πάντως αν καρτεράς που το σχολείο να σου διδάξουν πχ. το τι έγινε στις τεράστιες 
απεργιακές κινητοποιήσεις του 1948 τζιαι να δεις τον ανέκαθεν προδοτικό ρόλο της δεξιάς.. 
 
..τότε ας μείνουμεν να μας "ενημερνει" η κάθε φυλλάδα "Κοπρίτης" τζιαι οι κολλητοί των Ξενιο-
Σάββιων.. 

Andreas Andreou Τωρά ως τι εαυτός γράφεις; 
Σαν κάποιος που εν μέλος σε γκρουπ του ελάμ; 
Σαν κάποιος που θέλει επιχειρηματίες στην Ομόνοια; 
Σαν κάποιος που εν μέλος σε γκρουπ με ονόματα πχ "Ωραίοι Έλληνες"; 
 
Άτε Τρόλλα, ΟΥΣΤ. 

Makis Kazakeos Μεν μας πεις για το Λιβόρνο εσύ ρε ...εν κιτσαρία ... :p :p 

Andreas Andreou Μεν συναφέρνεις την Λιβόρνο τζιαι το Λιβόρνο ρε, τζι εν..."γαλάζιο πανί" τζιαι για 
αρκετούς αριστερόζ 

Petros Kleanthous Στο κινημα των ΕΔΟΝοπουλων τα μωρα μπορουν να μαθουν την εννοια της ειρηνης, 
του σεβασμου, της αλληλεγγυης, της ισοτητας των ανθρωπων, της προστασιας του περιβαλλοντος 
παραλληλα με ψυχαγωγια και υγειη απασχοληση. Ετσι για να ξερουμε για ποιο πραγμα συζηταμε. 

Petros Attas Έχω απαντήσει. Παρακαλώ μην επαναλαμβάνετε τα ίδια. 

Makis Kazakeos Γιατί;;; έλειψεν σου η ..δημοκρατία και ο διάλογος;;;;; !!!!! 

Charis Karamanos Όσοι πέρασαν από το Κίνημα των ΕΔΟΝοπουλών θα σου πουν ευτυχώς που ήταν η 
ΕΔΟΝ για να μάθουμε την αλήθεια. Να μάθομε γνώση... Να μάθουμε τι σημαινει άνθρωπος, ειρήνη, 
Αλληλεγγύη, αγάπη, συντροφιά. Εαν ήσουν και εσύ το ίδιο θα έλεγες... 

Petros Attas Χάρη έχω απαντήσει. 

Charis Karamanos Επειδή δεν πρόκειται να απαντησω εδώ αγαπητέ μου φίλε οποτε θελεις να τα πουμε 
απο κοντα και να μιλησουμε και τοτε θα μαθεις πολλα. Φτανει να μην ειμαστε προκατελημενοι σε 
αυτα που θα ακουσουμε . Εγω ειμαι παντα ετοιμος να τα πουμε οποτε δες. Η διαθεση σου ειναι καλη 
και χαιρομαι γι αυτο και ως εκ τουτου να μαθεις για να ξερεις ακριβως τι γινεται 

Makis Kazakeos Το θέμα είναι Charis Karamanos αν είδες την συζήτηση είναι ότι ο Αττάς και δυστυχώς 
κι καποιοι άλλοι δεν δέχονται αυτά που λέμε για το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο κίνημα εδονοπούλων 
αλλά έχουν ως δεδομένο στο μυαλό τους την ...κομματική κατήχηση. Θεωρούν ότι δεν δημιουργούμε 
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κριτική σκέψη που αυτό ακριβώς είναι το "πρόγραμμα" του κινήματος. Επίσης η στάση τους για το 
φεστιβάλ και πολλά άλλα. Αυτό είναι που αποδυκνείει σε τεράστιο βαθμο αυτό που λέμε σε πολλούς 
ότι το να μην μετέχεις κάπου, να μην έχεις ιδία άποψη επι τόπου κλπ σου δημουργεί άλλες 
παραστάσεις από τις πραγματικές. Και αντι έστω να το σκεφτούν αυτό το πράγμα αμέσως μας λένε τα 
...κάλαντα ότι είμαστε 5% μόνο τα μέλη και αυτός εν ο ...λαός, είμαστε κομματόσκυλα, είμαστε 
κλειστοί σε νεες εισηγήσεις και ξέρω γω τι άλλο. Αν η συνειδητή ή άθελη προσπάθεια κάποιων είναι 
να ακυρώσουν ότι γίνεται στο κόμμα για χάρην μιας δήθεν προσφοράς σε απόψεις ή εισηγήσεις τότε 
ασφαλώς και δεν είναι αποδεκτή !!!! Να κρίνουν μεν το οτι γίνεται στο κόμμα αλλά να δεχτούν και την 
απάντηση μας και να μην μας λένε όποτε τους απαντούμε ότι τους .....φιμώνουμε ...εν κουραστικό 
πλέον !!!! 

Koulla Pazourou στο χέρι σου το τηλεκοντρόλ στη κρίση σου και στην επιλογή σου αν θα συμμετέχεις 
και στα ΕΔΟΝόπουλα .... αν η ύπαρξη των ΕΔΟΝοπούλων σε απωθεί από το να ψηφίζεις ΑΚΕΛ, να σου 
πω ότι υπάρχει σχέδιο δράσης και κατάρτισης των καθοδηγητών των ΕΔΟΝοπούλων ώστε να δρουν 
ολιστικά διαπαιδαγωγικά και με εργαλεία ακριβώς την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών .... 
μέσα από παιχνίδια, δραστηριότητες και ερεθίσματα παντώς είδους υπάρχει μια οριζόντια 
αλληλεπίδραση των παιδιών, των καθοδηγητών και των γονιών και κηδεμόνων τους ....... 

αν αυτό που σε απασχολεί είναι η επιβολή κατήχησης σε παιδιά μήπως τότε να συζητήσουμε 
παρέμβαση και μεταρρύθμιση στην εκπαιδευτική πολιτική του κράτους ... 

Petros Attas Αν απευθύνεται σε μένα η απάντηση μου είναι η εξής: Δυστυχώς έχω ξεπεράσει κατά 
πολύ την ηλικία των εδονόπουλων :-p  
Βρες μου σε παρακαλώ πότε είπα ότι με απωθεί από το να ψηφίσω ΑΚΕΛ :-) 
Είναι εξόχως προβληματικό να θεωρούμε ότι μωρά 6 χρονών έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να 
συμμετέχουν σε μια πολιτική - κομματική οργάνωση. Τι θα απαντήσετε στην εκκλησία που επιμένει 
να βαφτίζει βρέφη ή που επιμένει στην θρησκευτική κατήχηση. 
Δεν είπα ποτέ ότι οι προθέσεις είναι κακές. Αντιθέτως. Αυτό που λέω είναι ότι είτε θέλουμε είτε όχι 
είναι μιας μορφής κατήχηση και είναι προβληματικό. Δε χρειάζεται να συμφωνείτε, το μόνο που 
ζήτησα είναι τεκμηριωμένη άποψη με επιχειρήματα. Οι μόνες απαντήσεις που πήρα ήταν 
επιχειρήματα από κομματικό οπαδισμό/πατριωτισμό, κατηγορίες, προσωπικές επιθέσεις, ότι έχω 
ατζέντα και άλλες βλακείες. Αυτό υποδεικνύει φανατισμό. Διερωτούμαι αν έχει σχέση... Working 
hypothesis. 
 
"αν αυτό που σε απασχολεί είναι η επιβολή κατήχησης σε παιδιά μήπως τότε να συζητήσουμε 
παρέμβαση και μεταρρύθμιση στην εκπαιδευτική πολιτική του κράτους ..." 
 
ΒΕΒΑΙΩΣ! Αυτό θέλω 

Koulla Pazourou Petros Attas θεωρώ οτι το γκρουπ εδημιουργήθηκε για να εκφραστουν απόψεις, 
διαφωνίες και αφορμές που ίσως οδήγούν ψηφοφόρους να μην ψηφίζουν ΑΚΕΛ ή να 
αποστασιοποιούνται ... οποτε αυθαίρετα υπολογίζω οτι για να το συναφέρεις το εν λόγω θέμα εσένα 
σε απωθεί ..... χαίρομαι αν έφκαλα λάθος συμπέρασμα.... 
 
η άποψη η δική μου λοιπόν είναι οτι δεν αποτελεί κατήχηση γιατι ακριβώς προκύπτει από 
αλληλεπίδραση παιδιών καθοδηγητών και γονιών...κατ´εμένα στο κίνημα των εδονοπούλων δεν 
γίνεται καμιά συστημική προσπάθεια να προσχωρήσουν προς συγκεκριμένο τρόπο σκέψης 
συκεκριμένου δόγματος (ορισμός της κατήχησης) ... αυτό που συμβαίνει στα εδονόπουλα είναι ότι 
είμαστε ανοικτοί σε ερεθίσματα με εκπαιδευτικό, κοινωνικό πολιτισμικό περιβαλλοντικό 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα..... μια διεθνής συνάντηση παιδιών που έχουν την ευκαιρία να 
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γνωριστούν μεταξύ τους να δημιουργήσουν σχέσεις να αναπτύξουν διάλογο κρύβει για σένα 
κάποιου είδους κατήχηση ;; και ας μην υποτιμούμε και τα ίδια τα παιδιά στη τελική που περιμένουν 
τις συναντήσεις και τις κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ πως και πως .... 
 
για την μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση ... πεδίο δόξης λαμπρό .... το ΑΚΕΛ ενέκαθεν προτεινεί, 
διεκδικεί και απαιτεί αναδιάρθρωση της εκπαιδευτικής πολιτικής .... ολοκληρωμένες εισηγήσεις ή 
και μελέτες περί αυτου του θέματος από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος είμαι σίγουρη οτι 
δεν θα παν χαμένες !! 

Petros Attas "κατ´εμένα στο κίνημα των εδονοπούλων δεν γίνεται καμιά συστημική προσπάθεια να 
προσχωρήσουν προς συγκεκριμένο τρόπο σκέψης συκεκριμένου δόγματος (ορισμός της κατήχησης)" 
 
Αφήνω τον ορισμό του δόγματος στην άκρη (ceteris paribus) και σε ρωτώ: Δεν είναι στόχος να γίνουν 
μελλοντικοί ακελιστές; 

Koulla Pazourou Petros Attas http://www.edon.org.cy/.../pang-kinima.../pediko-kinima2 ... έτους 
στόχους.... 

Petros Attas Κούλλα, η ειλικρίνεια είναι αρετή. No further comment. 

Koulla Pazourou κοίταξε, θίγομαι ... και δεν πιστεύκω ότι εγώ σε έθιξα στη συζήτηση... το μόνο που 
θέλω να σου πω εν ότι εζήτησες να σου πούμε αν διαφωνούμε η αν συμφωνούμε και γιατι ... και 
απάντησα σου .... αυτό συνεχίζει να μου επιτρέπει σε άλλες τοποθετήσεις σου να τάσσομαι είτε υπέρ 
είτε κατά ........ καλούς προβληματισμούς.... 

Koulla Pazourou κοίταξε, θίγομαι ... και δεν πιστεύκω ότι εγώ σε έθιξα στη συζήτηση... το μόνο που 
θέλω να σου πω εν ότι εζήτησες να σου πούμε αν διαφωνούμε η αν συμφωνούμε και γιατι ... και 
απάντησα σου .... αυτό συνεχίζει να μου επιτρέπει σε άλλες τοποθετήσεις σου να τάσσομαι είτε υπέρ 
είτε κατά ........ καλούς προβληματισμούς.... 

ΒΕΒΑΙΩΣ! Αυτό θέλω :-) »  
 
Νομίζω τούτο πρέπει ναν το τελικό take home message της συζήτησης. Ενόσω ζούμε σε τέτοιο 
περιβάλλον όπου η συστεμική κατήχηση εν συνεχόμενη στα σχολεία, στις τηλεοράσεις, στις 
εφημερίδες, στα περιοδικά, υπάρχει η ανάγκη για αντίλογο και συστηματική διαπαιδαγώγηση ή 
κατήχηση, όπως θέλεις πες την.  
 
Όταν γίνει λοιπόν η μεταρρύθμιση και στα σχολεία προωθείται η κριτική σκέψη, καταργηθούν τα 
εθνικολαγνικά παραμύθια της (φανταστικής) ιστορίας που διδάσκεται, να έρτουμε να συζητήσουμε 
και την ανάγκη ύπαρξης των κομματικών κατηχητικών.  
 
ΥΓ: Δεν υπήρξα μέλος της ΕΔΟΝ, ούτε επήα έστω τζιαι σε μιαν κατασκήνωση της. 

Petros Attas Koulla έβαλες μου την περιγραφή της ιστοσελίδας. Πραγματικά περιμένεις στην 
ιστοσελίδα να αναφέρει ότι έχουμε στόχο την παραγωγή ψηφοφόρων; Σοβαρά ας πούμε. Πρόβλημα 
σου αν θίχτηκες. 

Michalis Christoforou Θα γράψω και εγώ τη δική μου εμπειρία. Ο γιος μου ειναι 13. Πέρσι με λίγη 
περισσότερη παρότρυνση τον έπεισα να πάει κατασκήνωση με κάποιους φίλους του. Επιστρέφοντας 
ξεκίνησαν οι ερωτήσεις, για την Παλαιστίνη, την Λατινική Αμερική, για τον Γρίβα , για τον 
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κομμουνισμό και την Αριστερά γενικότερα.  
Αυτό για μένα ήταν το μεγάλο κέρδος και ο λόγος που επέμεινα να πάει κατασκήνωση. 
Βρέθηκε με παιδιά της ηλικίας του απο άλλα μέρη της γης και γνώρισε τα προβλήματα τους. Μίλησε 
με παιδιά που βιώνουν πραγματική κατοχή και για ελλείματα δημοκρατίας. 
Γύρισε πίσω και αρχίσαμε να συζητάμε για αριστερούς-δεξιούς, για το Γρίβα, για την Παλαιστίνη. 
Άρχισε να βρίσκει πληροφορίες στο Ίντερνετ. Ρωτά για το ποδόσφαιρο και την καταγωγή των 
ομάδων.  
Αυτό για μένα είναι μεγάλο κέρδος. Δεν σημαίνει ότι έγινε αριστερός.  
Έγινε όμως ένας σκεπτόμενος άνθρωπος που μαθαίνει και κάτι έξω από τα πλαίσια του σχολείου του 
και της τηλεόρασης. Ένας άνθρωπος που του γεννιούνται ερωτήματα και αναζητά απαντήσεις. 

Dimitris Palmyris Αττά υπάρχουν δύο πράγματα που κάνουν τη συζήτηση να ξεφεύγει. 1) Δεν θέλεις 
να συζητηθεί το περιεχόμενο των ΕΔΟΝοπούλων γιατί το θεωρείς κατήχηση. Αλλά ταυτόχρονα το 
ονομάζεις κατήχηση άρα ονοματίζεις περιεχόμενο. 2) Λες πως η κριτική σκέψη είναι το ζητούμενο 
και είναι εγγενής στην Αριστερά αλλά όχι αποκλειστικότητα της (και έχεις δίκαιο).  
 
Αλλά σε ρωτώ εάν το περιεχόμενο των ΕΔΟΝοπούλλων είναι η προσφορά εργαλείων κριτικής σκέψης 
(π.χ. μωρό να με ρωτά διαμαρτυρόμενο, αν πρέπει να υπάρχουν κανόνες στην τέχνη - και να 
διερωτούμαι τι κομφορμιστικά τους βάλλουν στο σχολείο), τότε γιατί να αποκλείεται η Αριστερά που 
να το προσφέρει; Επειδή δεν είναι αποκλειστικότητα της; Άρα δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι 
επειδή υπάρχει και σε άλλο χώρο; 
 
Αν όμως η διαφωνία σου έγκειται στο ότι αντί να καλλιεργείται κριτική σκέψη, καλλιεργείται 
κομματική συνείδηση εν άλλο πράμα. Μπορείς να προτείνεις να μεν το κάμνουν ΑΝ το κάμνουν. Άρα 
πάλε φτάνουμε στο περιεχόμενό.  
 
Επομένως εάν μουρμουρούν δαμέ πολλοί εν γιατί αντί να προτείνεις μιαν βελτίωση (πως να γίνεται 
σωστά), αφαιρείς το δικαίωμα π την αριστερά να δώσει εργαλεία σκέψης στα μωρά. Απλώς και μόνο 
γιατι εν Κόμμα; Θέλεις να κάμω και προέκταση του επιχειρήματος σου να σου πω που μπορεί να 
φτάσει :p Petros Attas 

Petros Attas Αφαιρώ το δικαίωμα στην αριστερά;;; Γιατί ποιος είμαι; Ο Αρχιεπίσκοπος; :-D 
 
Παλμύρη μου έθεσα κάτι για προβληματισμό. Δεν είναι υποχρεωτικό να προτείνω οτιδήποτε, ούτε 
και είναι προϋπόθεση για να γράψω άποψη. Είπα ότι κατά την άποψη μου είναι έτσι για τον τάδε και 
τάδε λόγο. Διαφωνείτε; Ναι, όχι, γιατί; Τωρά αν με θεωρείτε ΤΟΟΟΟΟΣΟ μεγάλην απειλή για το 
κίνημα της αριστεράς ε λυπούμαι αλλά να τα κλείσουμε τζιαι κανεί :-p 
 
Το ότι μουρμουρούν εν επειδή εν κομματικοί οπαδοί τζι επροσβαλτήκαν όπως τα μωρά. Εν μ' 
ενδιαφέρει. 
 
Ναι το ότι είναι κομματική σχολή είναι μεγάλη αντίφαση τζιαι είναι αρκετό. Θα σου πώ μόνο ότι το 
ίδιο θα πεί κι η εκκλησία (επδ κι αυτοί θεωρούν ότι "εν καλά τα πράματα που τους μαθαίνουμε", το 
ίδιο θα πεί τζι οποιαδήποτε άλλη ομάδα που προωθεί μια συγκεκριμένην ιδεολογία). Τονίζω 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ. Να το προεκτείνω περισσότερο; Ούτε για την ομοσπονδία πρέπει να γίνεται μάθημα στα 
σχολεία. Παρενθετικά. Έτσι ένι κοπέλια. Κάμνουμεν το νάκκο challenging τζιαι για τους εαυτούς μας. 
Όι να συνάουμε κοπελλούθκια να τους κάμνουμε "κομματικό φροντιστήριο". 
 
Είπα ότι το περιεχόμενο δεν έχει σημασία επειδή στόχος είναι η παραγωγή "φίλων" (εν θέλω να 
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γράψω άλλη λέξη) του ΑΚΕΛ. ΕΝ ιδεολογία που διδάσκουν. Η ιδεολογία εν κάτι αμφιλεγόμενο σε 
μικρό ή μεγάλο βαθμό. Αν όχι στην τελεολογική της μορφή, τουλάχιστο στην εφαρμογή τζιαι στην 
ερμηνεία της στην κάθε εποχή. Μπορεί τζιαι να διδάσκουνται ούλλα τέλεια (δε νομίζω). Εν τούτοις 
πάλε εν προβληματικό. Δείχνουμε συμβολα στα μωρά, συγκεκριμένη ερμηνεία της ιστορίας κλπ. 
Επίσης εν μωρά. Εν τζιαι μπορούν να ανατρέξουν στις αυθεντικές πηγές :-) Πρέπει να τους τα δώσει 
μαθημένα η "δασκάλα". Ε όσο τζιαι να πείς κάτι εννα φύει...  
 
Πώς συμβιβάζεται η προσφορά εργαλείων κριτικής σκέψης όταν τελικός στόχος είναι να πείσεις για 
κάτι συγκεκριμένο; Απορία. 
 
Μιλώ για το ΑΚΕΛ (αριστερά) επειδή αυτό μ' ενδιαφέρει. Δε με αφορά άλλος χώρος και δε μ' 
ενδιαφέρει να συγκρίνω με οποιοδήποτε άλλο χώρο. 
 
Το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ μπορεί να κάμει τις εκδηλώσεις της ελεύθερα, να πεί την άποψη της, τα 
φεστιβάλ της κλπ (προτιμότερο χωρίς Θηβαίους...) τζι όποιος θέλει οπίσω μου ελθείν :-D Αλλά να 
τραβά τα μωρά σε κομματικό σχολείο... Not right. Άποψη μου. 
 
Τέλος πάντων. Αυτά από μένα. Νομίζω είπα ό,τι είχα να πώ. 

Dimitris Palmyris Ωπ! Βάλεις μου λόγια στο στόμα που εν είπα. Με επικίνδυνο με τπτ σε είπα! Plus 
υποθέτεις ότι είναι έτσι (σχολή) ενώ μπορεί να μην είναι. Αν είναι (που πίστεψε με έκαμνα τους και 
δεν είναι) συμφωνώ δεν πρέπει! Απλά λέω σου.. Δεν είναι. Αλλά αν υπάρχει κίνδυνος έχει τη 
σημασία του και ένεν κακό να το προσέξουμε :) 
 
Άτε είπαμεν τα πάλε! 

Kyriacos Charalambous προς Antreas Limisis ... σε αυτό το group κανονικά γράφουν απόψεις όσοι 
θέλουν μια αριστερά δυνατή στην Κύπρο και λεν απόψεις για το πώς θα διορθωθεί το ΑΚΕΛ κλπ κλπ.. 
ο καθένας λέει την άποψη του και δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας.. αλλά εσύ τι κάμνεις δαμέ? 
Όπου σταθείς και όπου βρεθείς πολεμάς το ΑΚΕΛ (όχι τα κόμματα – το ΑΚΕΛ) και μάλιστα όταν σου 
πουν και τίποτε που δεν σου αρέσκει κάμνεις τον κόσμο block. δεν συνηθίζω όταν συζητώ με κάποιον 
να μεν μιλώ με επιχειρήματα αλλά εσύ αναγκάζεις με να σου πω «πίεννε ππεσε να κοιμηθείς πέρκι 
δεις κανένα όνειρο μια Κύπρο που δεν υπάρχει το ΑΚΕΛ πέρκι πνάσεις γιατί δεν θα το δεις στο ξύπνιο 
σου!» 

Kyriacos Charalambous όσο για το θέμα που συζητάτε φίλοι μου κοπιάστε σε μιαν εκδρομή του 
παιδικού κινήματος της ΕΔΟΝ. είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβουν όλοι πως μόνο καλό κάνει η 
συμμετοχή στο παιδικό κίνημα των ΕΔΟΝόπουλλων 

Lambros Lambrou Όλοι είμαστε φορείς ιδεολογίας (όχι απαραίτητα κομματικής), άτομα και 
οργανισμοί. Η κριτική σκέψη αφορά την αντιπαράθεση οπτικών προβολής του κόσμου. Είναι ένα καλό 
εργαλείο δηλαδή με το οποίο μπορούμε να χτίσουμε την ιδεολογία μας. Το αντίθετο θα λέγαμε είναι 
η άκριτη υιοθέτηση απόψεων. Κανείς μέσα στον κόσμο δεν μένει ανεπηρέαστος από απόψεις, στάσεις, 
συμπεριφορές που τον περιβάλλουν. Το ίδιο συμβαίνει και όταν είμαστε μικροί και όταν είμαστε 
μεγάλοι. Το κίνημα των ΕΔΟΝόπουλων είναι ίσως το μόνο οργανωμένο κομμάτι στις μικρές ηλικίες, το 
οποίο μπορεί προβάλλοντας την ανθρωπιστική οπτική της αριστεράς παράταξης να αμφισβητήσει την 
κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία περνά στα παιδιά κυρίως από σχολείο-εκκλησία. Με αυτή την έννοια 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στον ευρύτερο χώρο της κοινωνίας. π.χ. η άποψη 
εκκλησίας σχολείου είναι ότι οι Έλληνες-χριστιανοί είναι ξεχωριστοί, ή άποψη της αριστεράς είναι ότι 
όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Ναι, τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα και αναπτύσσουν την κριτική τους 
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σκέψη αντιπαραβάλλοντας οπτικές στον κόσμο. Σε ένα άλλο επίπεδο μπορεί να γίνεται αυτό και εντός 
του χώρου μας για συμπεράσματα δικά μας. Όπως γίνεται τώρα στις κομματικές ομάδες η 
αντιπαραβολή των οπτικών για τη μείωση των ποσοστών του κόμματος. 

Makis Kazakeos Εν πάσει περιπτώσει άμαν κάποιους που διατείνεται ότι κατέχει την διαλεκτική, την 
κριτική σκέψη, την αριστερή ...διανόηση κλπ κλπ κλπ και ταυτίζει το ότι κάνει το ΑΚΕΛ ή τα 
Εδονόπουλλα κλπ κλπ με την εκκλησια και τα κατηχητικά είναι από μόνος του άκυρος, αλλοπρόσαλος 
και χαιβάνι. Ναι η εκκλησία μαθαίνει τα μωρά την υποταγή, τον εθνικισμό, τον θρησκευτικό φανατισμό 
και όλα τα σάπια της ύπαρξης της. Όπως και ο προσκοπισμός, όπως και η νεδησύ, όπως και όλοι οι 
άλλοι. Εμείς τους μαθαίνουμε ακριβώς πως να πολεμούν όλα αυτά !!!!! Τους δίνουμε τα εφόδια 
αντίστασης απο μικροί στους εχθρούς της τάξης που ανήκουν. Τους βοηθάμε να συστρατευτούς σε 
ένα ταξικό αγώνα. Αν αυτά όλα ενοχλούν κάποιο είναι γιατί σίγουρα δεν συμφωνεί με τους αγώνες 
της εργατικής τάξης και την ΔΙΑΦΟΡΑ της από όλα τα άλλα θέλει να μας βάλει σαν παράδειγμα ότι 
είμαστε το ίδιο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. 

Michalis Varnakides Ο καθενας μπορεί να λέγει οτι θέλει στην πράξει η αληθεια μια ειναι! 
Όσοι ειναι έξω του χορού ξερουν πολλα τραγουδια! 
Στα εδονοπουλα 
Ένα σημαντικό πράγμα θα σας πω και όσοι επικρίνεται ίσως η δονήσεις σας να μην ανταποκρίνονται! 
Στα εδονοπουλα δεν μιλουν για το εγώ αλλα για το εμεις. 
Αυτο και όσοι καταλάβετε και αγαπητέ δεν ειναι κατήχηση αλλα πως να εκφράζεσαι ως ανθρωπος. 

Pampos Papayiannis Petros Attas μακάρι το δημόσιο σχολείο να πρέσβευε τις αρχές και να είχε το 
περιεχόμενο του παιδικού κινήματος της ΕΔΟΝ. Επειδή ακριβώς σήμερα ζούμε σε ενα καπιταλιστικό 
σύστημα είναι απαραίτητο να ενδυναμώσουμε το παιδικό μας κίνημα και οχι το αντίθετο. Όταν πάμε 
στο σοσιαλισμό τότε ναι δεν θα είναι αναγκαίο διοτι στα σχολεία τα παιδιά μας θα διδάσκονται αυτά 
που πρεπει. Επειδή είχα την τιμή να παρακολουθώ για αρκετά χρόνια το παιδικό μας κίνημα σε 
πληροφορώ οτι καμία σχέση δεν έχει με κατήχηση. Μακάρι ολα τα παιδιά να είχαν την ευκαιρία 
συμμετοχής σε τέτοιες αξιόλογες προοδευτικές δραστηριότητες. 

Stella Theocharous Petros μου, να καταργηθεί ίσως να μην είναι καλή ιδέα. Να εμπλουτιστεί 
περισσότερο ναι. Και όταν λέω να εμπλουτιστεί εννοώ να συμπεριληφθούν δραστηριότητες που να 
αναπτύσσουν περαιτέρω τη δυνατότητά τους για κριτική σκέψη. Δεν ξέρω ακριβώς το περιεχόμενο 
του προγράμματος των κατασκηνώσεων, για να μην παρεξηγούμαι, αλλά γνωρίζοντας το περιεχόμενο 
του σχολικού προγράμματος και τον τρόπο με τον οποίο αυτό διδάσκεται, η κατασκήνωση πρέπει να 
αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά να βγάλουν τις παρωπίδες που τους φοράνε στα σχολεία. 
Κατήχηση για μένα είναι ο μονολιθικός τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται στα παιδιά στο σχολείο να 
μαθαίνουν κάποια πράγματα. Ξέρει το ποίημα ο μαθητής (κανονική παπαγαλία) - αριστα ο μαθητής. 
Αμφισβητεί ο μαθητής - μηδέν. Να μαθαίνουνε στις κατασκηνώσεις να αμφισβητούν (οπου χρειάζεται) 
και να τεκμηριώνουν τα επιχειρήματά τους μέσα από μια κριτική διαδικασία που θα μπορούν να 
κάνουν οι ίδιοι. 

Petros Attas Stella και Pampos είναι και τα 2 κατήχηση. Δε το άρθρο που το wikipedia που έβαλε η 
Γιάννα κάτω που το ποστ μου για τις παρελάσεις (το πείραμα με το "Τρίτο Κύμα". Εν με πείθει το 
επιχείρημα "καλή vs κακή" κατήχηση. Που τη στιγμή που μαθαίνεις σε μωρά μια συγκεκριμένη έκδοση, 
μια συγκεκριμένη ερμηνεία, αυτομάτως "μολύνεις" τη σκέψη. Ειδικά τούτες οι εικόνες με τες στολές 
τζιαι τα εμβατήρια κλπ παραπέμπουν αλλού. 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/maestro.locker?fref=ufi
https://www.facebook.com/papayiannis.ch?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/papayiannis.ch?hc_location=ufi
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Επιπλέον, λέμε όλοι "να μάθουν να αμφισβητούν" αλλά αυτό που φαίνεται από τις διάφορες 
απαντήσεις είναι ότι αυτή η αμφισβήτηση σταματά στο κόμμα τζιαι σταματά στον εαυτό μας. Η 
αμφισβήτηση είναι για όλα και πάντοτε. Είναι διαρκής. 

Panagiotis Charalampous Petros Attas Ας υποθέσουμε ότι ως έχουν είναι κατήχηση. Θα συμφωνούσες 
με αλλαγή περιεχομένου η θέλεις να καταργηθούν εντελώς; 

Petros Attas Να καταργηθούν 

Panagiotis Charalampous Άρα θεωρείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική παιδεία χωρίς κατήχηση; 

Petros Attas Εν πολλά γενικός ο τρόπος που το θέτεις ρε Παναγιώτη και είναι loaded question 

Panagiotis Charalampous Τίποτε ένινε τζιαι άφηστα τούτα :) Θεωρείς ότι η οποιαδήποτε παιδεία 
μπορεί να είναι ποτέ πολιτικά ουδέτερη; 

Petros Attas Όχι είναι και θα απαντήσω όπως θέλω εγώ: 

Έχουμε ακαδημαϊκούς εδώ, πχ ο Lukas Perikleous μπορεί να εξηγήσει αν θέλει που την πλευρά της 
διδασκαλίας της ιστορίας αφού εν μ' ακούτε εμένα. Τζιαι κατά ένα ποσοστό είσαστε δικαιολογημένοι 
αφού εν τζι είμαι κανένας ειδικός. 

Panagiotis Charalampous Καλώς η κακώς δεν γενιόμαστε σε πολιτικό κενό. Οπόταν οποιαδήποτε 
παιδεία και να λάβουμε θα είναι πολιτικά φορτισμένη. Φυσικά τούτα δεν αναιρεί την κριτική σκέψη. 
Η κριτική σκέψη που μόνη της δεν κάμνει κάτι. Όπως και η λογική ως μέρος της επιστημονικής 
μεθόδου. Για να εφαρμόσεις την κριτική σκέψη όπως και την λογική στην επιστημονική μέθοδο 
χρειάζεται και την ανάλογη πληροφορία. Με λάθος πληροφορία θα καταλήξεις σε λάθος συμπέρασμα 
ακόμα και αν η λογική που χρησιμοποιείς είναι τέλεια. 

Στο πανεπιστήμιο δεν μαθαίνουμε μόνο την επιστημονική μέθοδο και το πως να αμφισβητούμε 
πράγματα. Είμαστε και δέκτες πληροφορίας, η οποία μαζεύτηκε εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει 
καταλήξει να είναι το scientific consensus. Άρα ο σκοπός της παιδείας δεν είναι μονοσήμαντος. Η 
παιδεία οφείλει να σου παρουσιάσει και την συσσωρευμένη γνώση μέχρι την καθορισμένη στιγμή 
αλλά και τα μέσα να την αμφισβητήσεις. 

Κατ ανάλογο τρόπο πρέπει να λειτουργεί και η πολιτική παδεία. Αν και δεν έχω σχέση με το κίνημα 
των εδονοπούλων θεωρώ ότι ως προς ένα βαθμό συμπληρώνουν τον πλουραλισμό της πληροφορίας 
που δέχονται τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, ειδικά σε πολιτικά θέματα, όπως για παράδειγμα την 
ιστορία. Τώρα αν δεν καλλιεργούν την δυνατότητα αμφισβήτησης αυτής της αφήγησης και 
εμφυτεύουν δογματικά την "αλήθεια" στα μυαλά των παιδιών τότε ναι, είναι κατηχητικά και αυτό 
πρέπει να αλλάξει. Όχι όμως να καταργηθούν. 

Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στην "αντικειμενική" παιδεία και θεωρώ ότι την καλύτερη παιδεία 
λαμβάνουν όσοι είναι από μικροί εκτεθειμένοι σε αντικρουόμενες απόψεις και "αφηγήσεις". Με αυτό 
τον τρόπο η κριτική σκέψη μπορεί να καλλιεργηθεί και από μόνη της αφού το άτομο αναγκάζεται να 
ανακαλύψει τις μεθόδους και την κριτική προσέγγιση για να επιλέξει μέσα από αντίθετες απόψεις. 
Διαλεκτική ένα πράμα 

Avitus Raven Ότι είπε ο Παναγιώτης με καλύπτει απόλυτα. Το σκεφτομουνα από εχθές αλλά δεν 
μπορούσα να το διατυπωσω. 

https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/avitus.raven?fref=ufi
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Petros Attas Παιθκιά δεν διαβάζετε όλη τη συζήτηση. Αμφισβητώ ότι η "παιδεία" που προσφέρει ένα 
κόμμα μπορεί να είναι όσο χρήσιμη όσο υποστηρίζετε. In fact, νομίζω ότι παράγει τα αντίθετα 
αποτελέσματα. Στο άλλο thread για τες παρελάσεις έβαλεν η Γιάννα το παράδειγμα με το Third Wave 
experiment. 
 
Παράλληλα συμφωνώ ότι τίποτα δεν είναι στο κενό και δεν υποθέτω ότι υπάρχει τέτοια έννοια όπως 
"αντικειμενικό" οτιδήποτε. Στόχος είναι η προσέγγιση της αντικειμενικότητας όχι η απόκτηση. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink 

Lukas Perikleous Να θεσω ενα ερωτημα. Θα διοργανωνε ποτε υπο οποιεσδηποτε προυποθεσεις η 
ΕΔΟΝ επισκεψη στο ταφο του Γριβα; 

Makis Kazakeos Αννεν για να φκαλει πονημα ο αττας γιατι όχι !!!! Σοβαρά τωρα. Αν το ερώτημα θιγει 
την "αντικειμενικότητα" έχω απαντήσει πιο πάνω. Αυτό που κάποιοι ονομάζουν κατήχηση εμείς στα 
εδονοπουλλα, την πεομ, την προοδευτική και την εδον το ονομάζουμε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ μας για να μάθουν 
οι νέοι την ΑΛΗΘΕΙΑ για την ιστορία και ειδικά την Ταξική τους προέλευση. Δεν ισχυριστηκαμε ότι το 
κίνημα δεν είναι "σχολείο". Στο σχόλιο περί εν έχουμε κριτική σκέψη η απάντηση είναι ....ειδαμε που 
καταντουν οι μαϊντανοί σαν του λόγου τους. 

Lukas Perikleous Τη δικη σας αληθεια εννοεις την οποια εχετε καθε δικαιωμα να λετε. Οπως δικαιωμα 
εχει να λεει τη δικη του ο δεξιος ακομα και ο φασιστας. Κανεναε απο σας ομως δεν μπορει να 
ισχυριστει ομως οτι με αυτο τον τροπο βοηθατε τα παιδια σας να κατανοησουν ουσιαστικα τη φυση 
της ιστορικης γνωσης στην οποια δεν υπαρχει απολυτη ΑΛΗΘΕΙΑ. 

Petros Attas https://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink 

Petros Kleanthous Να καταργηθουν και να καμουμε δυναμικη παρεμβαση στα κατηχητικα και στον 
προσκοπισμο για να τα ελεξουμε και να καμνουν πιο σωστη διαπαιδαγωγιση. Επισης να ελεξουμε και 
τους συνδεσμους φιλαθλων που παιρνουν σβαστικες κλπ. Αν εχουμε κοτσια να ελεξουμε και το ΕΛΑΜ 

Petros Attas Έτσι να έχουμε και σοβαρές παρεμβάσεις και επιχειρήματα. Συγχαρητήρια σύντροφε 

Apostolos Psaras Τα θεμα δεν πρέπει να επικεντρωνεται στην κατάργηση των εδονοπουλων δεν είναι 
υποχρεωτική η συμμετοχή. Παντα υπάρχει δυνατότητα βελτιώσεις. Το θεμα ειναι οτι το σύστημα 
προσφερει στα παιδια αυτά που θέλει. Όχι ολόπλευρη και αντικειμενική εκπαίδευση. Παρεχει αυτα 
που θελει η αρχουσα τάξη. Ευχαριστώ αλλά δεν θα μείνω μονο σε αυτά που νας σερβίρουν. Θέλω το 
δικαίωμά να επιλέγω. 

Petros Attas Τι εννοείς "δεν είναι υποχρεωτική" η συμμετοχή Απόστολε; Μιλούμε για μωρά 

Apostolos Psaras Ναι τους στελνουν οι γονείς του. Ολα τα παιδια πάνε. Πανε νετικές εκατονταδες τον 
χρόνο. Τα υπολοιπα δεν πανε. Τι δικσιωμα επιλογή ς εχεις στο σχολείο? Κάθε πρωί προσευχή πανε 
εκκλησία 5 φορες τον χρονο. Που ειναι το δικαίωμά επιλογής? 

Petros Attas Μιλούμε για τα εδονόπουλα. Το "μα γίνεται και στο σχολείο" δεν είναι απάντηση. 

Apostolos Psaras τι εννοεις γινεται στο σχολείο. 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGroupthink&h=NAQFCUu9r
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGroupthink&h=-AQGgQYd-
https://www.facebook.com/petros.kleanthous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=ufi
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Petros Attas Ήταν η απάντηση σου. Σύγκρινες με το σχολείο. "επειδή γίνεται στο σχολείο πρέπει να το 
κάνουμε κι εμείς". Απλά επερίγραψα το επιχείρημα σου. 

Apostolos Psaras Πανε μερικές εκατονταδες παιδια στα εδονοπουλα. Ειναι μια εναλακτική επιλογή 
οπως τα κατηχητικά οι προσκοποι κσι αλλα σε αυτά τα παιδια εχουν επιλιγή, 

Petros Attas Δεν έχουν επιλογή. Δεν έχουν την ικανότητα επιλογής. Αντικειμενικής κι ελεύθερης (όσο 
γίνεται τουλάχιστο). Παιθκιά προσέχετε με τούντα επιχειρήματα εν επικίνδυνα αν τα επεκτείνεις 
αλλού... 

Apostolos Psaras Φίλε ειναι οπως ναθεις τα παιδια σου. Οταν ειναι 4 μέχρι 8 τα στελνεις σε 1000 
πράγματα για να ανιχνεύσει ς τι τους αρέσει. Προσπαθεις να τους μσθεις οτι οτι ξεκινούν πρεπει να το 
ολοκληρωνουν γιατι ειναι σταση ζωής. Τους στελνεις υποχρεωτικά στα αγγλικά. "Για το καλό τους" 
αλλα απο εκει και πέρα εξαρτάτε από τον γονέα πόσο ακούει τα παιδιά του 

Petros Attas Σωστός. Η επιλογή είναι του γονιού όμως. 

Apostolos Psaras Αρχικά. στην ζύμωση της επιλογής όμως παιζει ρολο το παιδί. Εκει ειναι η μαγκια να 
το ακούς. 

Makis Kazakeos Επιλογή του γονιού είναι να τα στέλει και στο πιάνο, το καράτε, την χορωδία, τα 
φροντηστίρια κλπ κλπ κλπ ....Όλα τα δικαιούται ο γονιός στην προσπάθεια του μορφωσης και 
επιμόρφωσης του παιδιού του. Στην ταξική του διαπαιδαγώγηση γιατί να μην δικαιούται καλό;;; Σ' 
αυτό δεν απάντησες ποτέ και ούτε θα απαντήσεις γιατί εν αλλότριοι οι στόχοι και σκοποί σου. 

Petros Attas Θα θέσω ακόμα ένα ερώτημα για προβληματισμό: Αν γινόταν μια επιστημονική έρευνα 
σε άτομα που πέρασαν από τα εδονόπουλα, τις παρελάσεις, τις κατασκηνώσεις κλπ και τώρα 
ενηληκιώθηκαν. Να χωριστούν σε ηλικιακές ομάδες, ομάδες ελέγχου κλπ, με όλες τις επιστημονικές 
προδιαγραφές, ούτως ώστε να εξεταστεί αν οι στόχοι που θέτει το κίνημα, δλδ η ανθρωπιστική 
εκπαίδευση και οι αξίες που ήθελε να περάσει, όλ' αυτά που αναφέρατε πιο πάνω, συμφωνώ, 
υποστηρίζονται πραγματικά (θα οριστεί από τους επιστήμονες) από τους συμμετέχοντες και όταν 
έχουν πλέον ενηληκιωθεί. Θα εξεταστεί επίσης αν αυτά είναι προϊόν παπαγαλίας ή αν είναι 
ουσιαστική πολιτική πεποίθηση κι αν τα εφαρμόζουν στην καθημερινότητα τους. Επιπλέον θα 
εξεταστεί η κριτική ικανότητα που υποτίθεται διδάσκεται σ' αυτές τις σχολές. 
 
Δλδ οι συμμετέχοντες όντως θα δείχνουν αλληλεγγύη πχ στους πρόσφυγες ή θα απαντούν πχ "ναι 
αλλά όι τζιαι να γιεμώσει η Κύπρος με πρόσφυγες τζιαι μετανάστες". Θα υποστηρίζουν την 
κατάργηση των διακρίσεων ενάντια σε μειονότητες ή αδικημένες κοινωνικές ομάδες όπως πχ LGBT, 
γυναίκες, ανθρώπους άλλου χρώματος, εθνικότητς, θρησκείας κλπ ή θα απαντούν "ο καθένας ας 
κάμει ό,τι θέλει στο κρεβάτι του", "μα έχω τζιαι φίλους γκέι/μαύρους αλλά...", "εν είμαι ρατσιστής 
αλλά...". Θα ξέρουν να απαντήσουν γιατί ο νεοφιλελευθερισμός εν "κακό πράμα"; 
 
Πόσο σίγουροι είστε για τα αποτελέσματα; 

Panagiotis Charalampous Σε τούτο συμφωνώ και έχω θέσει ανάλογη πρόταση. Φυσικά αμφιβάλλω 
πολύ ότι το αποτέλεσμα θα είναι ότι τα παιδιά ανέπτυξαν αυτές τις απόψεις γιατί συμμετείχαν σε 
δραστηριότητες της ΕΔΟΝ. Το πολύ πολύ να καταδείξουν ότι οι δραστηριότητες ήταν 
αναποτελεσματικές. 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
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Lambros Lambrou Όσοι έχουν στοιχειώδεις επιστημονικές γνώσεις για την υπόθεσή σου δεν πρέπει να 
απαντήσουν. Μόνο η έρευνα μπορεί να δείξει. 

Petros Attas Σαφώς. Για προβληματισμό την έθεσα. Ίσως και ιδέα 

Apostolos Psaras Εχει πολλούς παράγοντες που πρεπει να λαβεις υποψην. Ειναι μεγαλη και 
πολυπλευρη ερευνα. Πρεπει να λαβεις υποψιν το περιβάλλον που μεγαλώνεις. Την οικογενεια που θα 
δημιουργήσει. Την επαγγελματικλη αποκατασταση........... και αλλα πολλά 

Petros Attas Δεν θα την σχεδιάσω εγώ εδώ :-) Δεν έχω ούτε τις γνώσεις ούτε τις ικανότητες. Δεν είναι 
ούτε της στιγμής. Υποθέτουμε ότι θα σχεδιαστεί επιστημονικά από ειδικούς. 

Koulla Pazourou η ερεύνα πολύ πιθανό να δείξει αυτό που λες .... αλλά αυτό καταδεικνύει κιόλας ότι 
δεν κάμνουμε κατήχηση .........  
 
συγκεκριμένες στάσεις και αντιδράσεις πάνω σε ζητήματα να αναμένουμε να έχουν τα μέλη και οι 
φίλοι του κόμματος..... μήπως τζιαμέ να έστιάσουμε καλύτερα ; 

Petros Attas Η απλή διαφωνία δε σημαίνει επιτυχία της κριτικής σκέψης. Διαφωνία μπορεί ναν απλά 
που γινάτι, που προσωπική απογοήτευση. Δλδ αν εξεκίνησεν ένας που εδονόπουλο τζι εκατάντησε 
νεοφιλελέρας έννεν απόδειξη ότι "εδούλεψεν" η κριτική σκέψη. Νομίζω υπάρχει σύγχυση για το τι 
σημαίνει κριτική σκέψη παιθκιά. 
 
Το δεύτερο μέρος εν το κατάλαβα Κούλλα. 

Koulla Pazourou μιλούμε τωρά στην βάση πολλών αν .....  
... λεω οτι κεινο που ίσως πρεπει να μας απασχολήσει ενεν η ύπαρξη εδονόπουλων αλλά οι ενήλικες 
που ανήκουν στο χωρο της αριστεράς (από οπου και αν προέρχονται είτε ήταν είτε δεν ήταν 
εδονόπουλα) τι απόψεις έχουν και τι θα απαντούσαν πάνω στα θέματα που αναφέρεις..... 

Lambros Lambrou Petros Attas Τι είναι κριτική σκέψη για σένα; Από αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε. 
Έδωσα έναν ορισμό πιο πάνω. Συμφωνείς; 

Petros Attas Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να ήταν σημαντική η δική μου ερμηνεία. Δεν θα συμβάλω στον 
αποπροσανατολισμό της συζήτησης. 

Lambros Lambrou Συγγνώμη έριξες τόσες ατάκες για την κριτική σκέψη και τώρα λες είναι 
αποπροσανατολισμός να την ορίσεις. Αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή για λόγους επικοινωνίας των 
συνομιλητών. 

Petros Attas Google it. 

Lambros Lambrou Χα χα δεν είναι κριτική σκέψη αυτή η μέθοδος. Άρα δεν πρέπει να πέρασες από τα 
ΕΔΟΝόπουλα. 

Petros Attas Αυτό που περίγραψες σίγουρα δεν είναι πάντως. Γι' αυτό σε προετρεψα να το 
μελετησεις από μόνος σου. Επίσης η προσέγγιση "έλα να δουμε απού 'σιει τη μιαλλύττερην" δεν 
είναι διάλογος. Μην το μεταφέρεις πάνω μου. Ψάξε μόνος σου τον ορισμό. 
 
Είναι παράλληλο θέμα ο ορισμός και δεν ήταν αναγκαίο να τον αναφέρω ή να ξεκινήσω τη συζήτηση 

https://www.facebook.com/lambros.lambrou.73?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/kpazourou?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/kpazourou?fref=ufi
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με αυτό. Εγώ ήθελα να θιξω θέμα κατήχησης στα εδονοπουλα και συγκεκριμένα ότι η παρουσίαση 
ΣΕ ΜΩΡΑ μιας συγκεκριμένης προσέγγισης αποτελεί κατήχηση. Έστω κι αν είναι "καλύτερη" 
κατήχηση. Ο ορισμός της κριτικής σκέψης είναι besides the point και δεν έχει να κάνει με την ουσία. 
Και όχι η κριτική σκέψη δεν είναι απλά η παράθεση διαφορετικών απόψεων ή οπτικών γωνιών. Είναι 
ο σχηματισμός πεποιθήσεων βάσει αποδεικτικών στοιχείων. Που τζιαμέ τζιαι τζιει μπορούμε να 
συζητούμε για μέρες τον ορισμό. Τζιαι μεν υποτιμας το συνομιλητή σου. Πρέπει να είσαι charitable 
στην ερμηνεία. Καλοπροαίρετος. Αλλιώς εκτίθεσαι. 

Lambros Lambrou Επειδή σε όλο τον κόσμο οι ερμηνείες ΄και οι ορισμοί ενός πράγματος ποικίλουν, οι 
συνομιλητές που συνδιαλέγονται με επιστημονικό τρόπο συμφωνούν και αποδέχονται για το τι 
εννοούν για σκοπούς επικοινωνίας τους. Εσύ σαφώς μου το αρνήθηκες και με παρέπεμψες στο google. 
Και δε μίλησα μόνο για για παράθεση, αλλά για υιοθέτηση μέσα από αντιπαραβολή και σύγκριση και 
εννοείται μέσα από κριτήρια όπως πειστικά επιχειρήματα, τεκμήρια, αποδείξεις κ.λπ. 

Lambros Lambrou Όλοι είμαστε φορείς ιδεολογίας (όχι απαραίτητα κομματικής), άτομα και 
οργανισμοί. Η κριτική σκέψη αφορά την αντιπαράθεση οπτικών προβολής του κόσμου. Είναι ένα καλό 
εργαλείο δηλαδή με το οποίο μπορούμε να χτίσουμε την ιδεολογία μας. Το αντίθετο θα λέγαμε είναι 
η άκριτη υιοθέτηση απόψεων. Κανείς μέσα στον κόσμο δεν μένει ανεπηρέαστος από απόψεις, στάσεις, 
συμπεριφορές που τον περιβάλλουν. Το ίδιο συμβαίνει και όταν είμαστε μικροί και όταν είμαστε 
μεγάλοι. Το κίνημα των ΕΔΟΝόπουλων είναι ίσως το μόνο οργανωμένο κομμάτι στις μικρές ηλικίες, το 
οποίο μπορεί προβάλλοντας την ανθρωπιστική οπτική της αριστεράς παράταξης να αμφισβητήσει την 
κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία περνά στα παιδιά κυρίως από σχολείο-εκκλησία. Με αυτή την έννοια 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στον ευρύτερο χώρο της κοινωνίας. π.χ. η άποψη 
εκκλησίας σχολείου είναι ότι οι Έλληνες-χριστιανοί είναι ξεχωριστοί, ή άποψη της αριστεράς είναι ότι 
όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Ναι, τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα και αναπτύσσουν την κριτική τους 
σκέψη αντιπαραβάλλοντας οπτικές στον κόσμο. Σε ένα άλλο επίπεδο μπορεί να γίνεται αυτό και εντός 
του χώρου μας για συμπεράσματα δικά μας. Όπως γίνεται τώρα στις κομματικές ομάδες η 
αντιπαραβολή των οπτικών για τη μείωση των ποσοστών του κόμματος. 

Jack London Δεν καταλαβαίνω τί σχέση έχουν οι αξίες που πρεσβεύει το κίνημα των ΕΔΟΝοπούλων με 
το στρατιωτικό βήμα, τα τύμπανα και οι ομοιόμορφες στολές που θυμίζουν στρατιωτικές παρελάσεις. 
Εκτός που show, προάγουν κάποια ανθρωπιστική αξία την οποία αγνοώ εγώ τζαι ο υπόλοιπος κόσμος 
με κοινή λογική? 

Avitus Raven Τζινο που είπε ο Ναπολεοντας - ο κόσμος ποδηγετειται με μαραφέτια. Δεν το δικαιολογώ, 
το εξηγώ. 

Peter Iosif Νομιζω πως οχι. Η στολη σε οποιοδηποτε συνολο προαγει την συνοχη της ομαδας, εχει ενα 
(καλο ή κακο) αισθητικο αποτελεσμα και την διαχωριζει απο αλλες ομοιες ομαδες 

Peter Iosif Και δεν νομιζω να εχει αλλο σκοπο στην περιτωση ειδικα των μπαντων... 

Peter Iosif Αν θελουν να εχουν στολη ας εχουν, το προβλημα ποιο ειναι; 

Lambros Lambrou Για να είμαστε δίκαιοι τα ΕΔΟΝόπουλα έχουν χορευτικά συγκροτήματα, χορωδίες, 
και άλλα (μεταξύ αυτών και μπάντες) στα πλαίσια της καλλιτεχνικής και υγιούς απασχόλησής τους. Και 
βέβαια παρουσιάζονται παντού όπως στο χορό και στις μπάντες με στολές. 

Peter Iosif Και δεν δεχομαι την ιδεα της κοινης λογικης... 
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Jack London Εν απαντάς την ερώτηση. Ποιες ανθρωπιστικές αξίες εξυπηρετούν το στρατιωτικό βήμα, 
τα τύμπανα και οι στολές? Γιατί δαμέ τζαι εγώ τζαι ο Αττάς λέμε ότι κάμνει κακό τζαι εξηγούμε γιατί, 
εσείς λέτε ότι κάμνει καλό τζαι περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε γιατί. 

Peter Iosif Σε μενα το ερωτημα? 

Jack London Σε όλους. 

Lambros Lambrou Ποιος είπε ότι τα τύμπανα εξυπηρετούν από μόνα τους ανθρωπιστικές αξίες; 
Εξυπηρετούν όταν υπηρετούν τη μουσική, την καλλιτεχνία και τη συνένωση των ανθρώπων. Όχι όταν 
χρησιμοποιούνται ως τύμπανα πολέμου, μίσους και αντιπαλότητας. 

Peter Iosif Επειδη χρησιμοποιησες δευτερη ενικου. Κατα τα αλλα απαντησα, δεν νομιζω πως αυτο 
προαγουν οι στολες, αλλα οπως στην προηγουμενη αναρτηση "προαγει ...." 

Peter Iosif Μην με βαζεις να επαναλμβανομαι pls 

Jack London Επαναλαμβάνεσαι γιατί δεν απαντάς στην ερώτηση. Πώς η υποχρεωτική ομοιομορφία 
στην εμφάνιση, το στρατιωτικό βήμα και τα τύμπανα συνάδουν με την φιλοσοφία της αριστεράς?  
Τζαι αφού θεωρείς ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά προάγει την συνοχή, γιατί δεν το 
καθιερώνουμε και στην ΕΔΟΝ και στο κόμμα και στην ΠΕΟ και στην ΠΟΓΟ και σε όλο το λαικό κίνημα?  
Μήπως γιατί εν σιόου τζαι συζητούμε άδικα? 

Lambros Lambrou Εντάξει ρε φίλε να εισηγηθούμε ο νέος τρόπος παρουσίασης μιας μπάντας, όπως 
έχει καθιερωθεί ανά το παγκόσμιο να αλλάξει. Ο βηματισμός, η στολή και η ενορχήστρωση να 
αλλάξουν. 

Peter Iosif ΑΠΑΝΤΗΣΑ σου: Δεν προαγει ανθρωπιστικες αξιες η στολη ως τετοια ουτε την ιδεολογια της 
αριστερας. Η στολη χρησιμοποιειται (οπως στο ποδοσφαιρο, σε μουσικα και χορευτικα συνολα) για 
τους λογους που προανεφερα. Στην Πογο γιατι να χρησιμοποιηθει; Η δε Πεο απο οτι ξερω 
χρησιμοποιει στολη στις μπαντες της 

Makis Kazakeos Κανένα στρατιωτικό βήμα δεν υπάρχει σε καμια μπάντα του κινήματος !!!!!! Ναι είναι 
για το σσιοου και μάλιστα οι μπάντες έχουν και ΥΓΙΗ συναγωνισμό μεταξύ τους ποιος θα δεξει 
καλύτερη μουσική πρόγραμμα στολή κλπ. Παιδιά κινδυνεύει ο σοσιαλισμός !!!. Μα ποιος είπε η 
αριστερά δεν έχει πειθαρχία;;;; Ακόμη και ο ΕΛΑΣ είχε μια καθιερωμένη στολή και καπέλο !!!! Στην 
Πογο έχουν στο παναυριν που εν κιτσαρια κατά κάποιους τες ποθκιες !!! Μα και λάθος ναν η στολή 
ενεν για αυτό που χάνουμε ψήφους α !!!! 

Peter Iosif Οποιαδηποτε συζητηση ξεκινα με την λεξη 'αν' ειναι φιλολογικη κατεμενα 😊. Αλλα χαριν 
συζητησης, η αποψη μου ειναι πως οχι δεν θα ειχες τετοια αποτελεσματα καθοτι η στοχοθετηση δεν 
εγγυαται τα αποτελεσματα. Ο λογος ειναι οτι οποιαδηποτε εκπαιδευτικη διαδικασια δεν εκπληρωνει 
πληρως ή ακομη και κατα πλειοψηφια τους στοχους της, λογω αντικειμενικων εσωτερικων και 
εξωτερικων παραγοντων 

Kyriacos Charalambous Petros Attas Πρέπει να είσαι πολλά αθκιασερός! (συμπέρασμα δικό μου 
χωρίς να έχει σχέση με το θέμα μας)  
Όσο για αυτά που λες.. μιλάς για επιστημονική μελέτη αλλά μιλάς πολύ αντιεπιστημονικά! επειδή 
ακριβός δεν μιλούμε για mind control αλλά για προσπάθεια δημιουργίας κριτικής σκέψης κλπ όλα 
αυτά που λες δεν στέκουν. Το ότι στα ΕΔΟΝόπουλλα προσπαθούμε να δώσουμε κάποια εφόδια για 
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να μπορούν να σκέφτονται και να κρίνουν πιο είναι το σωστό ή το λάθος δεν σημαίνει ότι τους 
καθορίζουμε εμείς τον τρόπο σκέψης και το καθοδηγούμε για το υπόλοιπο της ζωής τους. Απλά 
θεωρούμε πως μέσα σε αυτό το χάος της πληροφόρησης δίνουμε το δικό μας στίγμα με τις αρχές και 
τις αξίες που σε μια ιδανική περίπτωση θα τους τις έδινε το σχολείο! 

Petros Attas Βασικά τωρά εν είμαι αθκιασερός. Έχω να παίξω call of duty 

Avitus Raven Αυτά είναι. 

Γιώργος Γεωργίου mono pou tin apantisi tou katalaveis poso sovaros enei 

Yianna Lazarou https://en.m.wikipedia.org/.../Dunning%E2%80%93Kruger_effect 

Petros Attas Ελίζω να μεν το πιάσουν 

Petros Attas Εν τζιείνο που λέει: Ποιον εν το καλλύττερο; Ένας "καλός ηλίθιος ή ένας κακός έξυπνος; 
Το 2ο εν το καλύτερο επειδή ο "κακός" εν έξυπνος τζιαι μπορεί να καταλάβει ότι εν κακός τζιαι να 
βελτιωθεί ενώ ο ηλίθιος εννα παραμείνει πάντα ηλίθιος. Εν αθθυμούμαι πηγή όμως. 

Petros Attas Δε το πρώτο ειδικά 
 
http://www.cracked.com/.../5-reasons-you-get-tricked.../ 

Michalis Varnakides Ορισμένοι φκαλλετε εγωισμό και μόνο έστω και αν καταλαβαίνετε οτι έχετε 
άδικο!  
Το θέμα ενα ειναι στο οποίο εξαρτάται ποσο πήρε ο καθενας απο το σχολείο που ονομάζεται 
εδονοπουλα και Petros Attas δεν ξερω τι ψυχολογικά σου έδωσαν τα εδονοπουλα αλλα εδώ ήταν για 
μας αφετηρία ανθρωπιάς με προπαγάνδα με τίποτε είμουν τοπικός γραμματέας στην ΕΔΟΝ για 
πολλα χρονια και εμεις απο μικροί μάθαμε τι ειναι αυτο το ον που λέγετε ανθρωπος και πως πρεπει 
να συμπεριφέρεται! 
Προσωπικά νιώθω περήφανος για το εαυτό μου γιατι πέρασα απο αυτο τον χώρο των εδονοπουλων 
και κατα επέκταση την ΕΔΟΝ. Ανακατονεται τα πιτερα και στο τελος χαννετε η ουσία! 
Εκει έξω εχουμε τρομακτική παραπληροφόρηση 
Και τα εδονοπουλα ειναι όαση στην έρημο με τα λάθη της με τις αδυναμίες τις. 
Τι το ψάχνεις τωρα; 
Και το τελευταίο και κλείνω τα προβλήματα ειναι αλλου για το κίνημα της αριστεράς. 

Argentoula Ioannou Και εγω θα συμφωνήσω με τον Μιχαλη Βαρνακίδη .Δεν μας φατινε οι οργανωσεις 
του λαικού κινήματος ως τετοιες .Ακομα και τα εδονοπουλα παιζουν ενα σημαντικό ρόλο μεσα απο 
παιγνιδι και κοινωνικοποίηση στέλλουν μυνηματα πανανθρωπινων αξιών και δεν αναλύουν τον 
μαρξισμό /Γνωρίζουμε όμως όλοι ΠΩΣ η διαδικασία της πολιτικής κοινωνικοποίησης γινεται απο το 
ίδιο το συστημα , απο πόσο νωρίς και με πόσες ελεγχόμενες οργανώσεις ( κατηχητικό προσκοποι , 
σχολεια.) .Μπορεί να χρειαζεται πλατεμα και εκσυγχρονισμο η δουλειά μας , αλλα όχι καταργηση. 

Petros Attas Θέλω να πιστεύω συμφωνείς χωρίς τα περί "ψυχολογικών" 

Argentoula Ioannou Δεν υιοθετώ χαρακτηρισμούς που δυσκολευουν ενα ήπιο δημοκρατικό διαλογο 
μεταξύ μας !! Ειναι το πιο ευκολο να συρεις ενα χαρακκτηρισμό νομίζοντας ότι εξοντωνεις τον άλλο 
αλλά τερματιζοντας την συζητηση ....Εξάλλου ας αναλογιστούμε τι ειναι normal , ποια κανονικότητα 
θα δεκτούμε ? αυτήν που μας επιβάλλουν ? 
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Petros Attas Θα μπορούσες απλά να πείς "ναι" 

Argentoula Ioannou δεν θα μου πεις ομως πως θα απαντω 

Argentoula Ioannou Επειδή δεν σε ξέρω ...αποφευγω τους χαρακτηρισμούς οσο μπορούμε να 
κρατησουμε ενα επιπεδο πολιτισμου .αλλιως θα σε αφησω να τα λες μονος σου 

Petros Attas Δε χρειάζεται να με ξέρεις για να απορρίψεις χαρακτηρισμό άλλου περί "ψυχολογικών". 
Σαν αντιρατσίστρια που υποστηρίζεις ότι είσαι έπρεπε να είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα 
κοινωνικού στιγματισμού. 

Petros Attas Μπορώ να σου πω ότι η απάντηση σου ήταν υπεκφυγή. Κι αυτό ακριβώς σου είπα. 

Petros Attas "αλλα δεν ειμαι ουτε ψυχολογος για να ισχυριστω οτι δεν εχεις ψυχολογικά" 
 
Εμμ...τούτον εν το ίδιο με το "είσαι ένοχος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου". Που πότε αποδεικνύεις 
αρνητικό; 
 
Επαναλαμβάνω. Ένα μέλος του γκρουπ δέχτηκε προσωπική επίθεση. Προσωπική επίθεση σημαίνει 
αποφεύγεις την τοποθέτηση επί της ουσίας και επιτίθεσαι στο άτομο. Στη συνέχεια συμφώνησες με 
τον θύτη της επίθεσης και σε ρώτησα να διευκρινήσεις αν συμφωνείς και με το χαρακτηρισμό. 
Απόφυγες ν' απαντήσεις ενώ θα μπορύσες απλα να πείς ότι "δε συμφωνώ με το χαρακτηρισμό". 

Argentoula Ioannou Αντι να κάνεις διαλογο για την αριστερα για τη προοπτικη αντιστασης εισαι 
ετοιμος για επιθεση . 

Argentoula Ioannou Και δεν ειπα "εισαι ενοχος μεχρι αποδειξεως του εναντιου " μην μου το φορτωνεις. 

Petros Attas Σε παρακαλώ τεκμηρίωσε το. Σέβομαι ότι χαμήλωσες τους τόνους και θα ακολουθήσω. 

Petros Attas Αργεντούλα είπα είναι "το ίδιο". 

Argentoula Ioannou σου εξηγώ ότι δεν σε θεωρώ οτι εχεις ψυχολογικά ...για αυτό σου απάντησα .Απλα 
σε παρακαλώ να σεβαστείες και εσυ ότι και εμεις εχουμε αποψη . 

Argentoula Ioannou Εμενα που τα παιδιά μου περασαν απο τα εδονοπουλα πάντως να σας πω οτι μια 
χαρα αριστεροι νεοι ειναι με άποψη και συμμετοχή αλλά και αντισταση σε όσα συμβαινουν σημερα, 
στον ρατσισμό την ξενοφοβία την λιτοτητα και συμμετεχουν σε άλλα τοσα κινηματα . 

Petros Attas Αυτό είναι προσωπική εμπειρία. Anecdotal Evidence. Είναι το ίδιο με το "εμένα ο παππούς 
μου κάπνιζε 3 πακέτα την ημέρα κι έζησε 100 χρονών". Therefore, το κάπνισμα δεν κάνει κακό. 

Jack London Τζαι εγώ που δεν ήμουν ποτέ στα εδονόπουλα εφκήκα μια χαρά κομμουνιστής τζαι δεν 
επαρέλασα ποττέ με τύμπανα τζαι στρατιωτικό βήμα. Δεν υπάρχει νόημα στην συζήτηση. Αν τζαι δεν 
συμφωνώ με τον Αττά για κατάργηση των εδονόπουλων, η επιχειρηματολογία γυρόν που την ανάγκη 
για ομοιομορφία και πειθαρχία στα μωρά (όπως την εδιατύπωσε ο Μάκης Καζακαίος) εν λλίον φτωσιή. 

Petros Attas Ναι εξάλλου εν εζήτησα να συμφωνήσει κάποιος μαζί μου. Απλά συζήτηση. Επίσης τούτοι 
ούλλοι που διαδηλώνουν στη Γαλλία επεράσαν που εδονόπουλλα; Εν νομίζω. Δράσεις στην κοινωνία 
θέλουμε, όι κομματικές σχολές. 
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https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/jack.london.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
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Argentoula Ioannou Δηλαδή απλά για να κατανοήσω εισηγείσαι να καταργησουμε ολες τις οργανωσεις 
και να γινουμε κινημα ? Προσπαθώ να συλλάβω .Και το οτι υπάρχει κομμα και οργανώσεις αποκλείει 
τις δράσεις στην κοινωνία ? Ειπε κανενας οτι επερασε το κινημα της Γαλλίας απο τα εδονοπουλα ? 

Petros Attas Όχι. Είπα ότι η κατήχηση και οι παρελάσεις με στολε΄ς και εμβατήρια, πειθαρχία κλπ δε 
μας ταιριάζει και είναι καλό να καταργηθούν. Ναι τα εδονόπουλα πιστεύω δε χρειάζονται, εν τούτοις 
το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ μπορεί να κάνει τις εκδηλώσεις της κανονικά αυτό δεν έχει σχέση. Απλά να μεν 
το κάμνουν σαν κομματικό σχολείο.  
 
Τζιαι η εισήγηση μου ένι η ένταση της δράσης στην κοινωνία. Απομακρυνθήκαμε που την κοινωνία, 
αφήσαμεν τους μόνους τους τζιαι παρακολουθούμε με έναν υπεροπτικό ύφος. Έσιει αντιφασιστικό 
αυτόνομο κίνημα τζιαι εν πολλοίς σνομπάρουμεν τους. Δεν πέρασαν όλοι από εδονόπουλα. 

Argentoula Ioannou Συμφωνώ μαζι σου ότι η παρεμβαση μας στην κοινωνία , έξω απο τις οοργανώσεις 
αδυνάτισε ...Αυτό είναι ασχετο με το ότι εχουμε οργανώσεις .Μαλλον θα μπορούσαμε να τες 
αξιοποιήσουμε για να αναπτυξουμε κοινωνικές δράσεις και αριστερή παρεμβαση στην κοινωνία . 

Petros Attas Είναι σχετικό με την έννοια ότι η ταξική συνείδηση θα καλλιεργείται από τη δράση και όχι 
από κομματικά σχολεία. 

Argentoula Ioannou Συμφωνώ ότι η ταξική συνειδηση καλλιεργειται απο την δράση .Όμως καποια 
στιγμ΄΄η χρειάζεται και το ιδεολογικό υποβαρθρο για να ερμηνευεις και να κατανοήσεις τα κοινωνικά 
φαινομενα .Διαφωνείς ? 

Argentoula Ioannou Jack London Ουτε εγω επερασα απο τα εδονοπουλα !! ουτε ειπαμε ειναι κανονας 
για να εισαι καλός κομμουνιστής 

Petros Attas Όχι σε μωρά 6 χρονών. Τι υπόβαθρο θα τους διδάξεις; Δεν έχεις την επιλογή να 
παραπέμψεις στις αυθεντικές πηγές. Πρέπει ναν αναμασημένο προσαρμοσμένο για μωρά. Θα είναι η 
κομματική ερμηνεία. 

Argentoula Ioannou Μπορούμε να μην εγκλωβιστούμε στο θέμα εδονοπουλα και να συζητησουμε τις 
παρεμβάσεις μας ως Αριστερά στην κοινωνία σήμερα ? 

Petros Attas Μα δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Ο καθένας μπορεί να θέσει όποιο θέμα θέλει. Εγώ 
έθεσα αυτό που αφορά καλούπωμα τζιαι δυστυχώς φαίνεται τζιαι που τις αντιδράσεις αρκετών εδώ 
μέσα. 

Argentoula Ioannou Ούτε το να υπάρχει Κομμα ή εδονοπουλα ή εδον αποκλειουν τις κοινωνικές 
δράσεις .Μπορεί η Αριστερά να συναντιεται στα κινηματα αλλά να μην ειναι ολοι με΄λη του Κομματος 
.Απο την άλλη καλοδεχουμενη η κριτική για την μορφή των οργανώσεων και σιγουρα ο 
εκσυγχρονισμός και της φρομας σε κάποια πραγματα μπορεί να χρειάζεται ΑΛΛΟ όμως η καταργηση 
τους 

Argentoula Ioannou Και εξάλλου ας μας προβληματίσει που ειναι τα κοινωνικά κινηματα έξω απο το 
ΑΚΕΛ ? Μακάρι να εχουμε και άλλες κοινωνικές αντιστάσεις και κινηματα και ας μην βγηκαν απο τα 
εδονοπουλα .Ας ειμαστε ανοικτοί στην κοινωνία . 

https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/jack.london.58?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
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Petros Attas Πιστεύω ότι το ΑΚΕΛ πρέπει να στηρίξει όλες τις προσπάθειες. Είτε από αναρχικούς, είτε 
από αριστεριστές, διεθνιστές κλπ. Χωρίς όμως να προσπαθεί να καπελώσει. Εν θέματα προς συζήτηση 
τούτα. 

Argentoula Ioannou Κοίτα εγω το συζητώ σε ότι αφορά τις μορφές και το ¨¨καλούπωμα" αν και 
πιστευω δεν ειναι ετσι σημερα στα εδονοπουλα..Χρειάζομαστε πιο ανοικτη επικοινωνία με την 
κοινωνία και αυτό σημαινει διάυλους επικοινωνίας ....Αυτό δεν σημαινει δεν θα έχουμε Κομμα.Και 
κάποιοι αριστεροί μπορεί να μην θέλουν να ενταχθούν αλλά να συνατιομαστε στα κοινωνικά κινηματα 
και δράσεις 

Panos Parras Ακριβως αυτο ειναι το ζητούμενο παντως για τη σύγχρονη αριστερα. Η κινηματική δράση, 
ενταγμένη ή ανένταχτη.. Για την Εδον θα τοποθετηθώ σε αλλο ποστ 

Yiannis Pazouros Πέτρο, δεν είναι κακό να παραδεχθείς ότι δεν ξέρεις τι γίνεται στα ΕΔΟΝόπουλα, όταν 
με το καλό μάθεις θα χαρούμε όλοι να μας πεις την άποψη σου ολοκληρωμένα και με παραδείγματα. 
Προς το παρών το καλύτερο για σένα θα ήταν να ενημερωθείς διότι από τη μια γίνεσαι ρεζίλι και από 
την άλλη κάνεις κριτική σε κάτι που δεν γνωρίζεις. 

Petros Attas Ήδη έχω απαντήσει σ' αυτό το σημείο γύρω στις 100 φορές. Αν γίνομαι ρεζίλι θα το 
κρίνουν αυτοί που παρακολουθούν. Δε μ' ενδιαφέρει η αξιολόγηση σου. 

Makis Kazakeos Πριν καμπόσα χρόνια συμμετείχα ως εκπρόσωπος της ΕΔΟΝ στην Μαδρίτη σε ένα 
συνέδριο που οργάνωναν διάφορες αριστερές και κομουνιστικες οργανώσεις της χώρας με θέμα την 
Επανένωση της Κορέας και των ρόλο των Αμερικάνων. Το βράδυ του συνεδρίου σε μια μπυραρία δίπλα 
πίναμε την ποτά μας συζητώντας με διάφορους φίλους και συντρόφους εκεί τα των οργανώσεων μας. 
Στην παρέα μας εκεί ήταν και ένας σύντροφος της ΚΝΕ και διάφοροι από την κεντρική ευρώπη. Οι 
Βέλγοι με ρώτησαν για το πως δραστηριοποείται η ΕΔΟΝ. Τους ανάλυσα διάφορα και από την πολιτική 
μας δράση και από την καθημερινή κοινωνική δραστηριότητα. Είχαν την απορία πως και το ΑΚΕΛ 
συγκέντρωνε το 30% των ψηφοφόρων ενώ αυτοί ας πούμε δεν κατάφερναν καν να κάνουν 
ψηφοδέλτιο να κατεβούν στις εκλογές. Πραγματικά έμειναν με το στόμα ανοικτό και δέχθηκα 
"επίθεση" οταν τους ειπα για πολλά πράγματα που κάνουμε οπως κατασκηνώσεις, πάρτυς, γιορτές, 
φεστιβαλ, τόμπολα, φιλαρμονικές κλπ κλπ κλπ. Αμφισβήτησαν την όλη μας δράση σας "λερωμένη" 
ιδεολογικά. Στην δική μου ερώτηση τι κάνουν μου είπαν ..."Έχουμε ένα βιβλιοπωλείο στην μέση των 
Βρυξελλών και μαζεύομαστε κάθε τόσο και αναλύουμε την ιδεολογία και μοιράζουμε την εφημερίδα 
και τα φυλλάδια μας σε τόπους δουλειάς καλώντας τον κόσμο να την ενστερνιστεί"... (σήμερα δεν 
υπάρχουν αυτοί). Αποκωρύφωμα της βραδιάς να μπουν στην μπυραρία Φραγκιστές και να μας 
επιτεθούν και να πέσει απο μένα, τον κνίτη και τους κορεάτες το ξύλο της αρκούδας ενώ οι βέλγοι κλπ 
έμειναν στις θέσεις τους. Ούτε τον μάγκα παίζω ούτε ισχυρίζομαι κάτι διαφορετικό από το .... κάποιοι 
να μείνουν στα βιβλιοπωλεία τους και ας αφήσουν τον κόσμο να δρά και να παλεύει με όλες τις μορφές 
!!!! Ευχαριστώ. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/argentoula.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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Ι. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ & MME 

Ι.1 ΠΡΟΤΑΣΗ: Προτάσεις για Bελτίωση της Επικοινωνιακής Πολιτικής (Melina Lim) 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, σε σχέση με τον πληθυσμό κάθε χώρας, στο Facebook, 
καταγράφει η Κύπρος με 553.900 χρήστες στη δημοφιλή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης! Ποσοστό 
74% των συνδεδεμένων με το Facebook στην Κύπρο είναι από 18 έως 44 ετών.  
Ποσοστό 16% είναι από 13 έως 17 ετών, 6% από 45 έως 54 ετών και 2% από 55 έως 64. Άλλο 2% των 
όσων χρησιμοποιούν το Facebook στην Κύπρο, είναι συνταξιούχοι δηλαδή πρόσωπα άνω των 64 ετών. 

Επομένως προτείνω tα εξής: 

*Ανοίξτε κανάλια επικοινωνίας με τον απλό πολίτη, με τους ΝΕΟΥΣ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ. Το 75% του 
πληθυσμού νέοι κυρίως, (95% εκείνων, που είναι συνδεδεμένοι με το Ίντερνετ) βρίσκεται στο FB. Eσείς 
γιατί μας ψάχνετε ακόμα στην τηλεόραση;  

* Μια απρόσωπη σελίδα πολιτικού κόμματος δεν είναι αρκετή. Δεν είστε επιχείρηση. Εγκαινιάστε 
δημόσια συζήτηση με διαφορετική θεματική μια φορά την εβδομάδα. Σε αυτήν να συμμετέχουν και 
απλοί πολίτες και αντιπρόσωποι του κόμματος σας, βουλευτές, ΚΕ, μέλη κλπ. Ακούστε τους όλους 
δεχθείτε τις απόψεις τους, συνομιλήστε μαζί τους ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ – ΣΥΧΝΑ – ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ. 
Ο βασιλιάς των ΜΜΕ είναι πλέον τα ΜΚΔ. Συμπεριφερθείτε ανάλογα.  

*Πέρασαν 3 24ωρα που έκανα request να μπω σε ένα από τα επίσημα group του ΑΚΕΛ (ΑΚΕΛ-ΑΚΕΛ). 
Ακόμα δεν με έχει δεχθεί κανένας ADMIN. Ποιοι χειρίζονται τις σελίδες σας; Πόσο effective είναι; Τι 
οδηγίες έχουν από την ηγεσία για νέα μέλη στις σελίδες σας; Ποια είναι η αρχή; Αναθεωρείστε την 
πολιτική σας. Στη δημοκρατία επιβάλλεται να υπάρχει πολυφωνία.  

*Στη συγκεκριμένη σελίδα γιατί τα μέλη της δεν μπορούν να γράψουν ένα post; Ανοίξτε τις. Εμπλακείτε 
στη συζήτηση. Όχι να γράφουν μόνο τα μέλη της νεολαίας ή του κόμματος αλλά να μπορούν να 
γράφουν όλα τα μέλη ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Βασική αρχή της δημοκρατίας είναι και η ισηγορία ναι ή όχι; 
#AKEListen 

ΑΚΕΛ ως έχουν τα πράγματα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ. Ή άλλαξε σλόγκαν ή άλλαξε ρότα.  
#ΑΚΕListen 

Ι.1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας
  

Prodromos Taliotis Επισης οι Κομματικες σελιδες γεμωνουν με αναρτησεις απο φιλα προσκημενα μεσα 

... σε βαθμο αηδιας καλα τα κλικς αλλα ο κοσμος θα ερτει να ενημερωθει απευθειας απο το κομμα και 

οχι απο μεσαζοντες... καθε αναρτηση πρεπει να εχει σημασια...! 

Prodromos Taliotis Απο την αλλη βουλευτης Ειρήνη Χαραλαμπίδου εχει προσωπικο γκρουπ οπου ο 

κοσμος μπορει την πλησιασει η να σχολιασει οτι τον απασχολει σχετικο... ενεν τυχαιο που επιασε 

15000 ψηφους στην λευκωσια 

Melina Lim 16847 για να ακριβολογούμε. 

Prodromos Taliotis ακομα καλυτερα ειδες...! η επαφη και ανοιχτοσύνη ( openess ) δεν βλαφτει! 

https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=985300741522959
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B1%CE%BA%CE%B5listen?source=feed_text&story_id=985300741522959
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/eirini.xaralambidou/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
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Melina Lim Ας ελπίσουμε ότι θα τους κάνει training... 

Panos Parras Δεν γνωριζω τους κανόνες συμμετοχής στα μεσα κοινωνικής δικτύωσης για το κόμμα 

αλλα απ οτι ειδα στον κώδικα δεοντολογίας για τους υποψήφιους βουλευτές μαλλον υπάρχουν πολλοί 

περιορισμοί.. Αυτα θα πρέπει να αναθεωρηθούν.. Υπαρχει μεγαλη μερίδα της νεολαίας την οποια 

πλεον δν θα τη βρεις ποτε στους κλασικούς συλλόγους 

Panos Parras Αν υπαρχει κάποια/κάποιος φιλος που να μπορει να μας ενημερώσει για την πολιτική 

του κόμματος περί της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα ηταν πολυ χρήσιμο 

Panagiotis Pieri Σωστά όσα λέτε και μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Προσωπικά αποταθηκα 

σε επαρχιακούς γραμματείς και υψηλόβαθμα στελέχη, μίλησα σε προσωπική βάση με υποψηφίους 

βουλευτές και μέχρι που τους πρότεινα να κάτσουμε (άμισθοι και εθελοντικά) να κάνουμε σ...See more 

Panagiotis Pieri Panos Δεν υπάρχει πολιτική. Ο καθένας ότι θέλει κάνει και αυτό φάνηκε στις 

#Vouleftikes. 

Panagiotis Pieri Το απογοητευτικό ήταν όταν πήγαμε στην εκδήλωση στην Λεμεσό Πολεμιδια για 

παρουσίαση υποψηφίων δεν υπήρχε ούτε ένα νέος κάτω των 30. Όλοι οι παρευρισκόμενοι ήταν πάνω 

των 35. Όταν μιλώ με τον σύντροφό Charis Karamanos για το θεμα τότε άκουσα τις συχνές 

δικαιολογίες. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρώτα πρέπει να το παραδεχτούμε. Εμείς είμαστε εδώ, 

θέλουμε να βοηθήσουμε εθελοντικά και αναμένουμε. #AKEListenProdromos Taliotis Μαλλον 

παραπανω περιορισμους εχουν... Ενταξει ειπαμε να εχουν ομοιομορφη παρουσια και οχι να φτανουμε 

στα ρεζιλικια των αλλων κομματων που ο καθε υποψηφιος γεμιζει τις φατσες του παντου... αλλα απο 

τιν αλλη το δυαδυκτιο εν ο νεος καφενες συλλογος ακομα και τοπος ψυχαωγιας... διαφορετικα εν θα 

δωσεις πανω του να τον ενημερωσεις για τον συγκεκριμενο υποψηφιο καθως και τις θεσεις του 

κομματος... και ο υποψηφιος πρεπει να εχει exposure online..! Δαμε ουτε καν τηλεοραση δεν βλεπει 

πλεον ο κοσμος... αρα το κομμα χανει την επαφη του με το συγκεκριμενο κοινο ... το οποιο πιθανολογω 

ειναι αυτο που λυπει απο τα ποσοστα στις συγκεκριμενες εκλογες... 

Panagiotis Pieri Prodromos Taliotis Σε γενικές γραμμές αυτό πρότεινα. Χρησιμοποιώντας την δύναμη 

της συλλογικότητας να δημιουργήσουμε viral posts με μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Ι.2 ΠΡΟΤΑΣΗ (Thrasos Tilemahou) 

Θεωρώ πως η λεκτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές μέρες στο AKEListen έχει 
υπενθυμίσει και πάλι ένα μεγάλο (κατα την άποψη μου πάντα) πρόβλημα των στελεχών και φίλων του 
ΑΚΕΛ και της αριστεράς στο νησί. Θα το διαχωρίσω σε δύο μέρη: 

1. Τείνει ο αριστερός να μην αποδέχεται την κριτική και να την διαχωρίζει σε καλοπροαίρετη και 
κακοπροαίρετη αναλόγως του πόσο βολική του είναι. 

Αποτέλεσμα -> να αναπαράγεται θεμιτά και μη, ξύλινος ανούσιος λόγος όπου χωρίς 
επιχειρηματολογία και πειστική ρητορική οδηγεί την συζήτηση σχεδόν πάντα σε αδιέξοδο. 

Πρόταση: Αν πραγματικά νοιώθεις ότι έχεις δίκαιο, μάθε να το λες σωστά. Μην προσπαθείς να πείσεις 
κάποιον ότι έχεις δίκαιο με δυνατότερο επιχείρημα σου ότι είναι λάθος αυτός. Ποτέ κανείς δεν θα το 
αποδεκτεί και θα οδηγείται πάντα η όλη συζήτηση σε 'δράση αντίδραση' και μεταγενέστερα σε 
σύγκρουση. Δυστυχώς ή ευτυχώς κατα τον Καναδό επιστήμονα Γκοφμαν σε ένα διάλογο πάντα ένας 
απο τους δύο συνομιλητές υπερισχύει κατα την διάρκεια του λόγου, όμως πολλοί θεωρούν ότι το 

https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotispieri1948?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/984317431621290/
https://www.facebook.com/panagiotispieri1948?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/vouleftikes?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panagiotispieri1948?fref=ufi
https://www.facebook.com/charis.karamanos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panagiotispieri1948?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?hc_location=ufi
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υπερισχύω σημαίνει μηδενίζω τον άλλο. Λάθος, υπερισχύει σημαινει με σωστή επιχειρηματολογία και 
ρητορική πείθω τον άλλο να αποδεκτεί την δική μου θέση ως μια υπαρκτή και σοβαρή επιλογή και 
όταν είναι έτοιμος να την συζητήσει πιστέψετε με θα έρθει ο ίδιος πίσω. 

2. Ο Σωκράτης τόνισε πως πρέπει να μιλούμε για ιδέες και όχι για άνθρώπους. Δυστυχώς όμως μιλούμε 
μόνο για άτομα τελευταία, υποβαθμίζωντας την σημασία των όποιων ιδεών ή πράξεων τους. 

Αποτέλεσμα-> Δημιουργούντε πηγαδάκια και στρατόπεδα εντός και εκτός του κόμματος. 
Αναλονόμαστε σε ανούσια κατηγορώ και συγκρίσεις που στο τέλος μας αναγκάζουν να χάσουμε το 
το όλο νόημα. Επιπλέον οδηγούμαστε στο να επικεντρωνόμαστε σε ανθρώπους ωσαν κιτρινος τύπος 
αντί ως κριτική αντίδραση σε ιδέολογικά ζητήματα όπως: 
π.χ. Ο Αβέρωφ πριν τις εκλογές τόνισε πως πρέπει να μην δίνεται πλέον ρέυμα στους άνεργους 
δωρεάν γιατί ζημιώνουν οι εργοστασιάρχες. Ενα καθαρά ιδεολογικό ζήτημα (δώρο για την αριστερή 
ρητορική) για το οποίο δεν είχαμε κινητοποιηθεί τόσο, όσο για το γεγονός ότι ένας βουλευτής του 
Δησυ είπε σε έναν τον οικολόγων, ότι είναι βλάκας. 

Πρόταση: Να σταματήσει αυτή η διχόνοια μεταξύ αριστερών και φίλων (η οποία βασίζεται σε 
προσωπολατρίες και μεταξύ προσώπων διαφωνίες) και να μπουν οι βάσεις για να κτυπηθεί ο κοινός 
εχθρός(Όχι τα στελέχη του και οι συνήθειές τους, αλλα οι ιδέες και τα αποτελέσματα αυτών). Ο 
ΑΚΕΛικός, ο Ομονοιάτης, ο αντιφασίστας, ο προοδευτικός πρέπει επιτέλους να καταλάβουν πως για 
να λύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν πρέπει πρώτα να λύσουν τις διαφορές τους με ευγενή και 
εποικοδομητικό διάλογο χωρίς ψευτο-περηφάνιες. 

υ.γ. απολογούμαι για το μεγάλο ποστ. 

υ.γ.2 Ευχαριστω τα παιδιά του #AKEListen για την ευκαιρία 

Ι.2.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Prodromos Taliotis Μονο με ειλρικρινη διαλογο και με προτασεις απο τα εμπλεκομενα μελη θα 
μπορουν να λυθουν τα προβληματα... συνεχισε να κανεις τις παρεμβασεις σου... εδω ειναι ο τοπος 
οπου θα σε ακουσουν... 

Antreas Limisis Λεκτικη αντιπαραθεση φιλε μου;; Αποκλειεται.Αφου το κομμα ει\ναι δημοκρατικο και 
σεβεται την αλλη αποψη. 

Ι.3 ΠΡΟΤΑΣΗ (Aceras Anthropophorum) 

Να σας πώ την αλήθκει̮αν δεν πιστεύκω στην αριστεράν του Φέισπουκ, αλλά αφού με εκαλέσαν οι 
συντελεστές ήρτα να δώ τι λαλείτε. Που τες πρώτες αναρτήσεις θωρώ μιαν επιθετικότηταν τζιαι 
διάθεσην να κατακρίνετε τα στελέχη του μηχανισμού λες τζᾰι εν το μόνον στοιχείον που καθορίζει το 
τί είναι ΑΚΕΛ. Το ηθος τζιαι η συντροφικότητα εν η βάση τζιαι που τζιειαμαι τζιαι τζιεί αρκέφκεις να 
μιλάς για αριστεράν. Νοιώθω ότι το γκρούπ αρκέφκει ήδη στραβά. 

Παρόλον που οι προσδοκείες μου εν λλίες, ελπίζω τουλάχιστον τούτος ο χώρος να μεν καταντήσει μια 
διαδικτυακή συτζιά του Μαύρου για να ξαλαφρώνει το ποθυμένον του ο κάθε πικραμένος που τες 
εκλογές :)  

Τζιαι κάτι άλλον. Ο σύντροφος δεν κάμνει κριτικήν για να δειχτεί ή για να φανεί έξυπνος. Ούτε για να 
ταΐσει τον ναρκισσισμόν του. Ούλλοι έχουμεν ναρκισσισμόν, αλλά η ουσία είναι τι πολιτισμόν έχουμεν 

https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/antreas.limisis.12?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678006321&hc_location=ufi
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για να τον διαχειριστούμεν. Το πρώτον πράμαν που κάμνει την αριστεράν να ξεχωρίζει που τους 
άλλους εν ο πολιτισμός της. Άτε να δούμεν τί πολιτισμόν θα κτίσει η αριστερά σε τούτον το νέον πεδίον 
πον το ίντερνετ! Έχω περιέργειαν. Προς το παρόν προτιμώ τους συλλόγους τζιαι ας είναι καφενέδες με 
ούλλα τους τα προβλήματα. 

Στην ουσίαν τωρά. Πώς μπορώ να πάρω στα σοβαρά μιαν άποψην που τη στιγμή που δεν ξέρω το 
ποιόν του τζιείνου που την εκφράζει; Ακόμα τζιαι στες κουβέντες του καφενέ ξέρω τον θαμώναν, τζιαι 
θωρώ τον τζιαι μές τα μμάθκια για να καταλάβω αν εν ειλικρινής. Εδω δεν ξέρω αν εν απλά λαφαζάνης, 
ψευτης, δεν ξέρω καν αν εν αληθινός άθρωπος η αν εν ρομπότ.Δεν ξέρω αν αν ο πραγματικός άθρωπος 
ή αν εν ένας του ΕΛΑΜ ή της ΚΥΠ που του υφάρπαξεν την ταυτότηταν του (εγίνην τούτον επι Chrisfofias 
Watch). Που την αλλην, τι ελευθερία είναι που την στιγμην που ότι γράψω θα το έχουν οι αμερικάνοι 
μες τα αρχεία τους όσον το χρειάζουνται; Εγώ δεν θα γράψω τίποτε το σοβαρόν διότι για λόγους αρχής 
μόνον αλαφρά πράματα, μή σοβαρά γράφω πας το διαδύκτιο, πράματα που δεν μπορεί να στραφούν 
εναντίον μου ή εναντίον άλλων. Ούτε καν την φάτσαν μου δεν τους την διώ. Αλήθκεια τωρά, σαν 
αριστεροί δεν σας ενοχλεί που ότι σκεφτείτε γράφετε το μες την βάσην δεδομένων του φέισπουκ; 

Για μέναν προσωπικά το μέτρον της αληθκειας, το μέτρον της ειλικρίνειας εν οι πράξεις. Που την 
στιγμην που δεν έχω ιδέαν για τες πράξεις της κάθε διαδικτυακης περσόνας πως να μετρησω το βάρος 
της κριτικης, το κίνητρον τζιείνου που την εκφράζει; 

Πολλοί παίρνουν το ίντερνετ για παραπάνω που ότι είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι χρήσιμον εργαλείον 
για διάφορα, αλλά δεν είναι εργαλείον για τα πάντα. Νομίζω στην προκειμένην περίπτωσην επιάσετε 
κούσπον για να καρφώσετε σπόνταν :)  

Σηκωστείτε που τους καναπέδες αν θέλετε να πάει η αριστερά μπροστά. 

Ι.3.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Panagiotis Charalampous Aceras Anthropophorum Καλημέρα! Έσιει χρόνια που σε παρακολουθώ και 

τρέφω σου μεγάλη εκτίμηση. Εν σε γνώρισα προσωπικά αλλά υπολογίζω να είσαι μια γενιά πιο 

μεγάλος μου, περίπου τζιήρης μου. Η γενιά σας, σε αντίθεση με την δική μας, έχει γενικά ένα 

κόλλημα με την δημοσιότητα. Καταλαμβαίνω ότι εμεγαλώσετε σε άλλες εποχές και έχετε άλλα 

βιώματα. Δυστυχώς θα διαφωνήσω με τα γραφόμενα σου. Βιώματα τι να κάμουμε! Κανά δυο σημεία 

που θα ήθελα να τονίσω 

 

1) Μακάρι να έχουν την έγνοια μου οι Αμερικάνοι και θα προσέχω, don’t worry 

2) Μεν υπερεκτιμάς την δυνατότητα της παρακολούθησης. Δαμέ ο ISIS παίρνει τους τζιαι φαίρνει 

τους που το facebook τζιαι το twitter. 

3) Ζούμε σε άλλες εποχές και θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις ικανότητες μας. Η πιο σημαντική 

είναι να φιλτράρουμε την πληροφορία που δεχόμαστε, ΧΩΡΙΣ να θωρούμε τον άλλο στα μάτια και 

χωρίς βιογραφικό. Χωρίς τούτο την έβαψες. 

4) Εσκεφτήκετε ποτέ ότι έχει κόσμο που εκφράζεται καλύτερα γραπτώς παρά προφορικώς; Τούτοι 

στον καφενέ συνήθως κάθονται στην γωνιά και ακούν. Τζιαι συνήθως εν τούτοι που έχουν τις πιο 

σοβαρές απόψεις. 

5) Η Αριστερά εν μεινήσκει στο facebook αλλά περνά τζιαι που τζιαμέ. Προσωπικά δεν γνωρίζω 

κανένα από τους δημιουργούς του γκρούπ αλλά ιδού μια λαμπρή ευκαιρία να τους γνωρίσω και να 

το πάρουμε πάρακάτω. Όπως έκαμα και με πολλούς άλλους. 

https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678006321&hc_location=ufi
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Ι.4  ΠΡΟΤΑΣΗ (Petros Attas) 

Το λοιπόν. Φτάνει με τις αντιπαραθέσεις, ό,τι είχα να πω είπα το. Θα κάμω κάποιες αναρτήσεις σχετικά 
με το τι νομίζω ότι πρέπει ν' αλλάξει και θ' αποχωρήσω. Ξεκινώ με το θέμα επικοινωνίας. Ήδη ετέθηκεν 
το ζήτημα των social media που τη Melina Lim με καλές εισηγήσεις. Θα προσθέσω κι εγώ στο ίδιο ποστ. 
Δαμέ θέλω να σχολιάσω την ιστοσελίδα. Επιεικώς θέλει βελτίωση. Έν ταιρκάζει για κόμμα όπως το 
ΑΚΕΛ τόσο αισθητικά όσο και από άποψης περιεχομένου. Αν δείτε τα τελευταία άρθρα έχουν 
απόσταση περίπου 4 μήνες. Δεν υπάρχει ελκυστικό υλικό, στις εκλογές δεν υπήρχε καν banner με 
σύνδεσμο για τους υποψήφιους, για τον τρόπο που ψηφίζεις κλπ. Οι βουλευτές του ΑΚΕΛ δεν έχουν 
προστεθεί.  

Θέλει παραπάνω οπτικοακουστικό υλικό, θέλει αρθρογραφία, αναλύσεις κλπ. Μπορεί να γίνεται κάθε 
τόσο μια ζωντανή συζήτηση στο youtube, μέσω skype, hangouts κλπ, ιδέες υπάρχουν πολλές. 
Μπορούν να συνεισφέρουν εθελοντές, φοιτητές κ.α στο περιεχόμενο. Ήδη προστίθενται βίτεο που 
εκδηλώσεις, εν καλό τούτο, χρειάζεται όμως βελτίωση. Αυτά προς το παρόν. 

Ι.4.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panos Parras Έψαχνα χθες τους βουλευτές μας που την ιστοσελίδα και έχει μέσα αυτούς της 
προηγούμενης βουλής 

Makis Kazakeos Για τον παλιάτσο στο φεστιβάλ της εδον και τον παιδότοπο εν θα μας πεις ότι εν 
κιτσαρία πάλε;;;; !!!!!! Και δέχομαι ότι προβλήματα έχει η ιστοσελίδα του κόμματος εσύ θα γράφεις 
εθελοντικά άρθρα μας λέεις ότι το ΑΚΕΛ εν έχει τίποτε σωστό;;;;; !!! Απλές απορίες. 

Yiannis Ioannides Επι της ουσιας Makis Kazakeos. Που διαφωνεις; 

Maria Siakalli Makis Kazakeos η κριτική που γίνεται, επι το πλείστον τουλάχιστον δεν γίνεται για να 
υποτιμίσει το ΑΚΕΛ αλλά για να το καλυτερεύσει. Αντιλαμβάνομαι ότι η ιστορία, η μελλοντική πορεία 
και από ότι βλέπω και το κόμμα το ίδιο είναι ένα πολύ προσωπικό σου θέμα, αλλά φαντάζομαι θα 
συμφωνείς ότι για να καλυτερεύσει ο οποιοσδήποτε οργανισμός, πρέπει να εντοπίζονται τα λάθη και 
οι αδυναμίες του. Για παράδειγμα θα το εκτιμούσα πολύ από έναν ένθρωπο όπως εσύ που είσαι πιο 
κοντά στο κόμμα από ότι κάποιοι από εμάς αν μας έλεγε ο ίδιος ποια πράγματα θεωρεί ότι πρέπει να 
αλλάξουν και να διορθωθούν και να καλυτερεύσουν. 

Andreas Hadjikallis Stay tune γινεται το live στο youtube ηδη γινεται το hashtag ήδη 

Makis Kazakeos Αγαπητή Μαρία για μένα τα πράγματα δεν είναι προσωπικά αλλά κυρίως πολιτικά. 
Προσωπικά ειναι ως ένα βαθμό γιατί όσοι θυσίασαν πολλά πράγματα για την οργανωμένη πάλη κλπ 
έχουν ακριβώς μια διαφορετική προσέγγιση π.χ. απέναντι σε όσους λοιδωρούν και απαξιώνουν την 
δράση του κινήματος και εμας μαζί και ενίοτε ντύνονται τον μανδύα του σωτήρος. Πολιτικά τα στελέχη 
του κινήματος δουλεύουν με διάφορους τρόπους και μεθόδους και σωστά πράττουν έστω με 
αδυναμίες και προβλήματα. Το φβ είναι ενα μέρος οπου μπορείς να προωθείς την δουλειά σου αλλά 
ως ένα σημείο . Ενα σημειο π.χ. που δεν είναι δράση και δουλεία είναι το "δικαιώμα" που αποκτούν 
κάποιοι να λένε αναλήθειες, να ρίχουν λάσπη, να ακυρώνουν όλη την δράση μας και να θεωρούν οτι 
αυτοί κατέχουν και την απόλυτη αλήθεια. Τα πράγματα που μπορούν να αλλάξουν είναι πολλά αλλά 
πίστεψε με όχι με το να γράψει κάποιος κατι στο φβ. Αλλάζει η κοινωνία με δράση και αγώνα, με 
συλλογικές αποφάσεις, με διόρθωση συνεχώς στην καθημερινή τριβή των διαδικασιών κλπ. Όχι με 
καθηγητές στο φβ που αρνούνται τα πάντα που αφορούν την καθημερινή μας δράση. Σε ευχαριστώ. 

https://www.facebook.com/melina.lim
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/maria.siakalli.71?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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Maria Siakalli Έχεις δίκιο να αντιδράς με σχόλια κακοπροαίρετα αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι 
περισσότεροι από εμάς βρίσκονται σε αυτό το γκρουπ για επικοδομοιτική κριτική και για να 
ανταλλάξουμε απόψεις. Συμφωνώ επίσης ότι το fb δεν είναι αρκετό και ότι χρειάζεται αγώνας στην 
καθημερινή ζωή, αλλά από την στιγμή που έχουμε και αυτό το εργαλείο επικοινωνίας γιατί να μην το 
χρησιμοποιήσουμε? Σε ευχαριστώ και εγώ! 

Marinos Pavlou " Το φβ είναι ενα μέρος οπου μπορείς να προωθείς την δουλειά σου αλλά ως ένα 
σημείο . Ενα σημειο π.χ. που δεν είναι δράση και δουλεία είναι το "δικαιώμα" που αποκτούν κάποιοι 
να λένε αναλήθειες, να ρίχουν λάσπη, να ακυρώνουν όλη την δράση μας και να θεωρούν οτι αυτοί 
κατέχουν και την απόλυτη αλήθεια."  
 
πως μπορείς να καθορισεις εσυ ή εγω το "ως ένα σημείο"; Γιατί βάζεις εισαγωγικά στο "δικαίωμα"; 
 
Αυτά έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αν δεν μπορείς να παίξεις με αυτούς τους όρους, τότε 
μην παίξεις και να υποστείς τις συμέπειες του μη-παιξίματος σου. Τόσο απλά 

Makis Kazakeos Μα δεν το καθορίζω εγώ. Το σημείο που τελειώνει ο διάλογος και αρχίζει κάτι ....άλλο 
καθορίζεται όταν αρχιζει το άλλο και ο καθένας μπορεί να κρινει με τα δικά του κριτήρια πιο ειναι 
αυτο. Ε το "δικαίωμα" για αναληθεις και συκοφαντίες κλπ μπαινει σε εισαγωγικα όταν αυτές υπάρξουν 
γιατί παύει το ...δικαίωμα χωρίς εισαγωγικά ..το αληθινό δηλαδή. Γιατί κανένας δεν έχει δικαίωμα να 
συκοφαντέι και να λασπολογεί. 

Marinos Pavlou το δικαιωμα δεν το εχει, τη δυνατοτητα εχει την ομως. και την αξιοποιει. Μπορεις να 
κανεις κάτι γι αυτο; 

Makis Kazakeos Μα κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι για την δυνατότητα που έχει ή μάλλον δεν θέλω 
π.χ. εγώ αν με εννοείς να κάνω κάτι. Η δυνατότητα του να μιλάμε εν δημοκρατικότητα Απλά έχουμε 
και το δικαίωμα να απαντάμε σ' όσους εκμεταλεύονται την δυνατότητα για να εξυπηρετούν 
αλλότριους στοχους π.χ. 

Marinos Pavlou οκ. Μπορεις σε παρακαλώ να μας πεις με ονόματα σε ποιους αναφέρεσαι για να μεν 
παρεξηγούμαστε; στον Petros Attas μόνο ή και σε εμάς; 

Makis Kazakeos Για όσους βρίζουν λοιδωρουν συκοφαντούν και δεν σέβονται κανέναν Marinos Pavlou 
... Ρε Fytos Pafitis έλεος γιέ μου ...σε είχα πολύ ψηλά και παλευεις για τον πάτο. Αν θέλεις να περιπέξεις 
τον οποιονδήποτε τουλάχστον έχε τα ρχίδια να του το πεις. 

Chryso Louka Θα προσέθετα στις εισηγήσεις του Πέτρου για την ιστοσελίδα και την προώθηση του 
κοινοβουλευτικού έργου του κόμματος. Ποια νομοσχέδια προτάθηκαν, τι περιλαμβάνουν, ποια ηταν 
με δική μας πρωτοβουλία και ποια όχι. Τι είδους τροποποιήσεις προτείναμε, σε ποια ψηφίσαμε υπερ, 
ποια απορρίψαμε, καθώς και το ποια ήταν η στάση των άλλων κομμάτων. Πέραν από την ενημέρωση 
που θα έχει ο κόσμος, θα αποτελεί και καλή βάση για επιχειρηματολογία. Για παράδειγμα για το 
νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις κατηγορήθηκε ολόκληρη η βουλή. Κανείς δεν ήξερε οτι το ΑΚΕΛ 
πρότεινε τροποποίηση που αφορούσε στην προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής 
στέγης. Κι ετσι όταν μας τα "έχωναν", εμείς σωπαίναμε. Κι αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα. 

Makis Kazakeos Αγαπητή Χρύσω έχεις απόλυτο δίκαιο οτι πρέπει να υπάρχει αυτή η πληροφόρηση 
απο την ιστοσελίδα αλλά θα σου πρότεινα επίσης ενημέρωση από τον ΔΙΑΛΟΓΟ το πορταλ μας και την 
χαραυγή και τον άστρα. Για την συγκεκρμένη τροποποίηση που λες έχει γίνει στα μέσα του κομματος 
αρκετή ενημέρωση και δεκάδες στελέχη στο φβ έκαναν αρκετή πληροφόρηση. Σε ευχαριστώ. 

https://www.facebook.com/maria.siakalli.71?fref=ufi
https://www.facebook.com/marinos.pavlou?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/marinos.pavlou?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/marinos.pavlou?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/marinos.pavlou?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007801845235&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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Chryso Louka Μάκη μου δυστυχώς ενημέρωση από Διάλογο, Χαραυγή, Αστρα αλλά και τα στελέχη του 
κόμματος έχουμε εγώ κι εσύ, δηλαδη όσοι είμαστε κομματικοί. Δεν φτάνει ευρέως στη βάση. Είναι 
αλλιώς να μπορώ να παραπέμψω τον οποιοδήποτε αμφισβητεί, ή αμφιβάλλει, ή διαστρεβλώνει, ή 
παραποιεί γεγονότα, στη σελίδα μου και κατευθείαν μ΄ενα κλικ να είναι σε θέση να έχει το νομοσχέδιο 
αυτούσιο μπροστά του. Ασε που θα έχεις μια βάση δεδομένων για ολόκληρη την κοινοβουλευτική σου 
δράση στην οποία θα μπορείς να ανατρέχεις ανα πάσα στιγμή κάτι που δεν μπορείς να κάνεις ούτε με 
το Διάλογο, ουτε με τη Χαραυγή ούτε με τον ΑΣΤΡΑ. 

Makis Kazakeos συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και προσθέτω ακόμη στην ιστοσελίδα πρεπει να 
υπάρχουν και μια σειρά από πηγές για άλλα θέματα. Π.χ. πότε και πως είπεν ο φούλης τους 
νοσοκόμους να παν να κρεμμαστούν )))))) ....(το αστειεύω και λίγο να χαλαρώσουμε) !!!! 

Maria Yannakaki Η κα Chryso Louka εχει απόλυτο δίκιο. Το έγραφα και εχθες. Η σελίδα ανανεώνεται 
σπάνια. Εγώ που είμαι μακριά και παρακολουθώ το ΑΚΕΛ από πολιτικό και επιστημονικό ενδιαφέρον, 
δεν μπορώ να βρω τπτ. Και ούτε μπορώ να ανατρέχω στο διάλογο, που μεταξύ μας, και αυτού η σελίδα 
είναι δύσχρηστη. Όσο για τα social media των βουλευτών, ακόμα και το τουίτερ του ΓΓ, σπανίως έχουν 
πληροφορίες για το κοινοβουλευτικό έργο. Ρίχτε μια ματιά, βδομάδες κάνουν να τα ενημερώσουν. 
Βασική Αρχή της Επικοινωνίας πολιτικών σελίδων: μην φτιάξεις αν δεν μπορεις να την τροφοδοτείς σε 
τακτική βάση 

Petros Attas Μαρία γράψε μας σε παρακαλώ κι εσύ τις ιδέες σου. 

Maria Yannakaki Petros Attas Φίλες και φίλοι, εγώ όχι μόνο μέλος του Κόμματος δεν είμαι, αλλά ούτε 
κάν Κύπρια. Καλωσύνη σας που με κάνατε μέλος. Παρόλα αυτά παρακολουθώ με ιδιάιτερο 
ενδιαφέρον τον διάλογο που αναπτύσσεται με όλες τις παθογένειες που έχουν τα κινωνικά δίκτυα και 
συμμερίζομαι τις αγωνίες σας που εν πολλοίς είναι και δικές μου. Εγραψα και χθες κάποια πράγματα 
θα το ξανακάνω 

Melina Lim Ας δουν λίγο και την ιστοσελίδα της Μαρίας και τα κανάλια της στα ΜΚΔ. Άρτια, 
επαγγελματικά, Up to date. παράδειγμα προς μίμηση. 

Petros Attas Δεν πειράζει εγώ θα ήθελα να τις ακούσω προσωπικά. 

Maria Yannakaki Ένα ενδιαφέρον θέμα συζήτησεης, που άπτεται βέβαια του γενικότερου πολιτικόύ 
στίγματος, είναι η θεση του ΑΚΕΛ, στο Κόμμα της ευρωπαικής Αριστεράς. πρόβλημα που έχει να κάνει 
όχι μόνο με την πολιτική του φυσιογνωμία, αλλά και μ τις σχέσεις του με τα κόμματα της ελληνικής 
Αριστεράς και τη γενικότερη κρίση της Αριστεράς στην ευρωπη και την πανσπερμία απόψεων και 
τάσεων που παρατηρείται στους κόλπους της Αριστερής ευρωομάδας 

Panos Parras Maria Yannakaki με αφορμή το αρχικό θέμα που θίγει ο Petros Attas περί της ιστοσελίδας, 
να αναφέρω πως όταν ζούσα και εγώ στο εξωτερικό, ήταν απείρως δύσκολη η ενημέρωση. Υπήρξαν 
στιγμές που χρειάστηκε πρωτογενής πληροφόρηση από σελίδες του κόμματος και της νεολαίας αλλά 
δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Οπότε εδώ ανοίγουμε και ένα άλλο κεφάλαιο προβλημάτων που 
πηγάζουν από την έλλειψη αποτελεσματικής διοίκησης του κόμματος. Δεν αναφέρομαι στην ηγεσία, 
αλλά στο πρακτικό management ενός οργανισμού του μεγέθους του ΑΚΕΛ. Καίρια πόστα όπως αυτό 
της επικοινωνίας και του διαδικτύου ήταν και παραμένουν υποστελεχωμένα ή ακόμα και 
επανδρωμένα με κομματικούς χωρίς την απαραίτητη εμπειρία. Ως εκ τούτου παρουσιαζονται 
αδυναμίες, ελλείψεις και λάθη. 

https://www.facebook.com/chryso.louka?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?fref=ufi
https://www.facebook.com/chryso.louka?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
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Michalis Demetriades Petros Attas profanos iparxei elipsi epagelmatismou kai isos anikanotita se afta 
ta themata. I epikinonia meso ton sixronon meson apetei anavathmisi kai stelexosi apo epagkelmaties. 
Ginan kapies veltiosis ta teleftea xronia, i dimiourgia xaraktiristika tou dialogos px... Alla den einai arketi. 
Den mpori i parousiasi tou psifodeltiou px na ginete me tetoio tropo... Des te to cut out tis ipopsia 
vouleftou sta podia.... I piotita de ton fotografion. Asxoliasti. Erasitexnismos. Oso de gia to epikinoniako 
apotelesma meso tou constructivistikou aisthitika apotelesmatos me to entono kokkino xroma kai to 
minima mazi mporoume me afti tin grammatosira..... To prosperno. 

Petros Attas Facepalm Λάκη... Facepalm...Petros Attas Να σου πω την αλήθκεια το κονστρουκτιβιστικό 
τζι η γραμματοσειρά άρεσε μου εμένα 

Ι.5 ‘’Ανδρούλα Γκιούρωφ: Η σιδηρά κυρία του ΑΚΕΛ που έγινε αντάρτισσα‘’ (Άρθρο 

του Θανάση Φωτίου, Εφ Φιλελεύθερος 12, Ιουνίου 2016 - Πηγή: 

http://www.philenews.com/el-gr/arthra-apo-f-th-fotiou/849/317562/androula-gkiourof-i-sidira-kyria-

tou-akel-pou-egine-

antartissa?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork#sthash.cC

6tovb7.dpuf ) (Theano Kalavana) 

Ι.5.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panos Parras Εδω θίγεται ενα ζήτημα, αυτο της έλλειψης αμερόληπτης κομματικής ενημέρωσης και 
δημοσιογραφίας (αντιφατικό απο μονο του κιόλας). Θα κατατεθεί στις προτασεις προς την ΚΕ 

Peter Iosif Αντικειμενικη δημοσιογραφια δεν υπαρχει κατα την αποψη μου 

Peter Iosif Οποταν αυτο που λεεις δεν ισχυει, κατακριβεια νομιζω πως αυτοαναιρειται 

Panagiotis Charalampous Αμερόληπτη θα έλεγα και εγώ ότι δεν υπάρχει. Τίθεται όμως το θέμα της μη 
λογοκριμένης... 

Panos Parras ρε παιδια αμερόληπτη και κομματική δν γίνεται. Το ειπα πιο πανω. Αλλα εν μπορει να 
εξυπηρετεί πχ τωρα το ενα ρεύμα μες το κόμμα και μετα το αλλο. Θελουμε δημοσιογραφική έρευνα 
και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των θέσεων της. Να σας το πω και πιο απλα. Συγκρίνεται αριθμό 
φύλλων που πουλά με αριθμό ψηφοφόρων του κόμματος. Ουτε αυτούς δν πείθει. Η αρχή μου 
προσωπικά ειναι να αναγνωρίζω πρωτα το προβλημα. Αυτο ειναι και η μισή επίλυση του 

Peter Iosif Ουτε αυτη υπαρχει. Ετσι και αλλιως η λογοκρισια ειναι μορφη επιβολης της μιας 
υποκειμενικης αποψης επι αλλης 

Peter Iosif Μα και μη κομματικη να ειναι η οποια εφημεριδα παλι ειναι υποκειμενικη 

Peter Iosif Αν θελετε να συζητησουμε τους λογους που εχει χαμηλες πωλησεις. 

Panagiotis Charalampous Άρα εδώ τίθεται το θέμα της λογοκρισίας. Ο κομματικός τύπος δεν οφείλει 
να λειτουργεί μόνο ως εκφραστικό όργανο αλλά και ως μηχανισμός ελέγχου της εκάστοτε ηγεσίας. 

Peter Iosif Δεκτο! 

Peter Iosif Θα ηθελα να πω και άλλα, αλλα να μου επιτρεψεις να μην επεκταθω 

https://www.facebook.com/michaeldemetriades?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
http://www.philenews.com/el-gr/arthra-apo-f-th-fotiou/849/317562/androula-gkiourof-i-sidira-kyria-tou-akel-pou-egine-antartissa?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork#sthash.cC6tovb7.dpuf
http://www.philenews.com/el-gr/arthra-apo-f-th-fotiou/849/317562/androula-gkiourof-i-sidira-kyria-tou-akel-pou-egine-antartissa?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork#sthash.cC6tovb7.dpuf
http://www.philenews.com/el-gr/arthra-apo-f-th-fotiou/849/317562/androula-gkiourof-i-sidira-kyria-tou-akel-pou-egine-antartissa?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork#sthash.cC6tovb7.dpuf
http://www.philenews.com/el-gr/arthra-apo-f-th-fotiou/849/317562/androula-gkiourof-i-sidira-kyria-tou-akel-pou-egine-antartissa?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork#sthash.cC6tovb7.dpuf
https://www.facebook.com/theano.kalavana?fref=nf
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
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Makis Kazakeos Αυτό το δημοσίευμα βρίθει αντιακελισμού, εμπάθειας, παραπληροφόρησης και 
στρέβλωσης της πραγματικότητας. Και μπορώ να απαντήσω σ' όλα όσα γράφει ο γελίος αρθογράφος. 
Όπως θα έκανε και ο κάθε ακελιστής γνώστης της καθημερινής πορείας της Χαραυγής και του 
κινήματος. Οπως δεν θα το αναδημοσίευε ο κάθε αγνός φίλος του κινήματος ή που ενδιαφέρεται 
πραγματικά για θέσεις και εισηγήσεις προς το κόμμα. Μπορεί να μπει το θέμα της ...κομματικής 
δημοσιογραφίας χωρίς μια τέτοια προσβλητική ανάρτηση. Δεν βάζω σκοπιμότητες και μην μου 
επιρίψετε κάτι τέτοιο και λυπάμαι καν που χρειάζεται να το διευκρινήσω. Απλά είναι θέμα σεβασμού, 
αντίληψης και ποιά "πληροφόρηση" φέρνουμε μπροστά στον κόσμο. ΟΙ αναφορές και μόνο στον 
Κωνσταντινίδη και τον Κακουλή αν θυμάμαι καλά είναι από μόνες τους αρκετές για να μας προκαλέσει 
αναγούλες. Γιατί οταν ξέρεις την ...ιστορία του καθενός είναι αρκετό να καταλάβεις τι γράφει και γιατί 
το γράφει. 

Theano Kalavana Makis Kazakeos γραφεις λες και σου φταιει αυτος που το αναρτησε. Μεινε επι της 
ουσιας οσο και αν αυτη η τακτικη που αναφερει το αρθρο δεν λειτουργει θετικα προς το Ακελ. Το θεμα 
της αμεροληψιας στην αρθρογραφια δεν αφορα μονο την αριστερα ή το Ακελ αλλα ολα τα κομματα 
που (συγ) κυβερνουν κατα καιρους. Ας κανει λοιπον την διαφορα το Ακελ. 

Makis Kazakeos Αγαπητή Theano Kalavana διευκρίνησα παρόλο που δεν χρειάζεται παντα να το 
κάνουμε αυτό αλλά δυστυχώς επιβαλλεται μέσα από τις καχυποψίες που δημιουργούνται, ότι δεν 
βλέπω καμιά σκοπιμότητα εχθρική ή αλλοσπως προς το ΑΚΕΛ για την αναδημοσίευση. "Κρίνω" την 
χρησιμότητα της αναδημοσίευσης και το ότι φέρνουμε μπροστά στον κόσμο άρθρα ή δημοσιεύσεις 
που εμπεριέχουν αναλήθειες, ανακρίβειες, εμπάθεια, συκοφαντίες και λάσπη. Δικαίωμα σου να το 
αναδημοσιεύεις αλλά και δικαίωμα μου με όλο τον σεβασμό να βάζω το θέμα που βάζω και αλλού. 
Π.χ. δεν είναι ανάγκη κάθε φορά που η χ.α. στην ελλάδα ή οι όμοιοι τους στην Κύπρο δημοσιεύουν 
κάτι εμείς για να τους απαντήσουμε να βάζουμε και την δημοσίευση τους. Μπορούμε να το κάνουμε 
και χωρίς αυτή. Είναι θέμα προσωπικής μου άποψης, αισθητικής και αντίληψης ότι αν συνέχεια 
βάζουμε το οποιο άρθρο και το διαβάζει ο κόσμος ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΜΕ άθελα μας στην Πλύση Εγκεφάλου 
που του κάνουν όλα αυτά. Μην ξεχνάμε π.χ. ότι επεισαν τον κόσμο μέσα από αυτές τις συνεχείς 
δημοσιεύσεις και αναδημοσιεύσεις ότι για την καπιταλιστική κριση, για το φαγοπότι των τραπεζιτών, 
για τα κακά της ελευθερης αγορας κλπ κλπ κλπ έφταιε ο Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ !!!!!  
Όσον αφορά την ουσία τι να πω !!!! Το άρθρο βρίθει ανακριβειών και στρεβλώσεων !!! Σίγουρα 
υπάρχει ενίοτε μια εναλλαγή τοποθετήσεων ακομη και από την Χαραυγή και το ίδιο το κόμμα !!! 
Σίγουρα υπάρχει το ...κακοφάνισμα της συντρόφισσας της Γκιούρωφ, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα 
και δεν τα αρνούμαστε. Ξέρετε ....προς μαράζιν και απογοήτευση πολλών το ΑΚΕΛ είναι ένας 
τεράστιος ζωντανός οργανισμός. Σαπραις σαπραις υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις, 
ανθρώπινες σχέσεις ή αντιδράσεις και δεν είμαστε τα καθοδηγούμενα ρομποτάκια που νομίζουν 
πολλοί. Οπόταν απο μόνο του το άρθρο αυτό είναι άκυρο. 
Αντικειμενική δημοσιογραφία για μένα ΔΕΝ υπάρχει και ΔΕΝ θα υπάρξει ποτέ γιατί ακριβώς το κάθε 
έντυπο ή μέσο εξυπηρετεί σωστά ή λάθος αυτον που το εκδίδει. Το θέμα είναι ναι μεν να περνάς 
θέσεις και αποψεις αλλά αν εισαι ΕΝΤΙΜΟΣ να μην ψευδεσαι και να μην λασπολογείς. Ε τουλάχιστον 
σ' αυτο ας δώσουμε στην Χαραυγή και το κόμμα τα εύσημα γιατί δεν είναι το ...σπορ τους !!!!!! 

Theano Kalavana Makis Kazakeos συμπτιξε αυτο που εγραψες σε 10 λεξεις. Ετσι κανενας δεν σε 
διαβαζει. Εμενα μου φαινεται οτι δεν ειπες και κατι διαφορετικο απο αυτο που εγραψε ο Panos Parras 

Peter Iosif Συγγνωμη κα. Theano Kalavana με πασα ειλικρινεια, τι θεμα προσπαθει να κεντρισει η 
παρουσα αναρτηση; 

Theano Kalavana Food for thought.τιποτα άλλο 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?fref=ufi
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Makis Kazakeos Ο Πάνος είπε να βάλουμε θέμα για αντικειμενική κομματική δημοσιογραφία ...έστω 
και αν έβαλε σε παρένθεση το οτι εν και αντιφατικό και συμφωνώ μαζί του. Η ουσία αφού την θές σε 
δέκα γραμμές είναι η τελευταία μου παράγραφος. Ναι να απαιτήσουμε να προβάλουμε μεν τις θέσεις 
και απόψεις του κινήματος αλλά σίγουρα να μην γίνουμε στην κριτική μας για τους άλλους κάφροι και 
ψεύτες οπως αυτοί. 

Theano Kalavana Ωραια. Ειδες που αμα θες τα γραφεις σε 5 γραμμες και ολοι συμφωνουμε? 

Makis Kazakeos Ε στα πιο πάνω σου ανάλυσα εμπεριστατωμένα γιατί εν πρέπει να δημοσιεύκουμε το 
κάθε τι ... Αν θέλεις τα διαβάζεις εν σου κρατώ ....κακία αν όχι .... 

Theano Kalavana 😊 

Christakis Antouna Πολυ καλό 

Petros Attas "Ή όπως σήμερα τον Κιμ Γιονγκ-ουν" 
"Με ύφος πάντα σταλινικό" 
 
Αυτά είναι επιεικώς βλακείες. 

Melina Lim Συμφωνώ ότι υπάρχει ένα κενό στον Κυπριακό Τύπο. Αν ο ‘’Τύπος’’ δεν είναι κομματικός 
πρέπει ούτως ή άλλως να εξεταστεί το επιχειρηματικό μοντέλο πίσω από ένα νέο μέσο ενημέρωσης 
που πρόκειται προς την αριστερά. Από που χρηματοδοτείται κοκ. Υπάρχουν πλέον στο εξωτερικό 
μοντέλα ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται απευθείας από τους αναγνώστες. Η Κύπρος όμως είναι α) μικρή 
αγορά και β) είναι έτοιμος (αφού μιλούμε για το ΑΚΕΛ) ο Ακελικός ή ο αριστερός να πληρώσει ένα 
αντίτιμο για αυτή την πιο ''σωστή'' ή πιο ‘’αντικειμενική’’ ή περισσότερο εποικοδομητική ενημέρωση; 
Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να προωθήσει μια τέτοια ενέργεια και αυτό θα ήταν τελικά σωστό; Ή μήπως για 
να πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα θα έπρεπε ίσως να συνταχθεί μια τέτοια ενεργεια ανεξάρτητα; Δεν 
υπάρχει μια απάντηση σαφώς αλλά θίγεται εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. 

Neophytos Neophytou Ο ΑΣΤΡΑ έχει περίπου αυτή την ώρα που μιλάμε 2.000 συνδρομητές που 
προσφέρουν απο 100 εως 200 ευρώ τον χρόνο . Κάποτε ήταν 5.000. Αλλά χρειάζεται και την διαφήμιση 
για τα έξοδα λειτουργίας του . 

Ι. 6 ΠΡΟΤΑΣΗ (Petros Attas) 

Melina Lim με αφορμή το σχόλιο σου ανοίγω καινούριο thread για τα ΜΜΕ του ΑΚΕΛ: 

Τα ΜΜΕ στην Κύπρο είναι γεγονός ότι είναι παντοδύναμα, διαπλεκόμενα και εν πολλοίς στην 
υπηρεσία του Συναγερμού. Εν τούτοις η κατάδειξη αυτού του γεγονότος έχει αφεθεί στα χέρια 
ανεξάρτητων πρωτοβουλιών όπως π.χ. Δέφτερη Ανάγνωση, χωρίς ούτε κι αυτά να τυγχάνουν 
εκμετάλλευσης από το κόμμα, ούτως ώστε να περάσει στην αντεπίθεση είτε καταδεικνύοντας τη 
διαπλοκή ή προσφέροντας πειστικές απαντήσεις. 

Διάλογος 

Ως απάντηση στα συστημικά ΜΜΕ φαίνεται να δημιουργήθηκε το συγκρότημα “Διάλογος”, ούτως 
ώστε να δωθεί μια ανανεωμένη εικόνα στα ΜΜΕ που πρόσκεινται στο κόμμα. Εν τούτοις, παρά την 
αλλαγή εικόνας και brand, τόσο η ακροαματικότητα και η αναγνωσιμότητα παραμένουν σε χαμηλά 
επίπεδα. Κατά την άποψη μου οι παράγοντες είναι οι εξής: 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/theano.kalavana?fref=ufi
https://www.facebook.com/christakis.antouna?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim
https://www.facebook.com/nneophytou?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim
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1. Ως δομή ο Διάλογος λειτουργεί ως ένα ακόμα αστικό μέσο, μια επιχείρηση με ιεραρχική δομή, ενώ 
υπήρχε η ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα μέσο απ' ευθείας από τους συντάκτες και τους εργαζόμενους, 
με συνεργατική μορφή κατά το πρότυπο της Εφημερίδας των Συντακτών στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό 
ότι τους τοίχους του κοσμούν εικόνες με συνθήματα τύπου “μάνατζμεντ” και “διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού” όπως “teamwork” και τέτοια, που αντικρίζεις στις μεγαλύτερες καπιταλιστικές εταιρείες.  

2. Το περιεχόμενο, τόσο έντυπο όσο και ραδιοφωνικό παραμένει περιορισμένο, χωρίς κατ' ανάγκη να 
είναι χαμηλής ποιότητας. Αντιθέτως μάλιστα και σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα, υπάρχει αξιόλογο 
περιεχόμενο, ειδικά στο ραδιοσταθμό Άστρα. Εντούτοις, στο θέμα της αρθρογραφίας και 
παραχώρησης της αριστερής σκοπιάς των πραγμάτων στην κοινωνία, υπάρχουν πάρα πολλές 
αδυναμίες. Τα περισσότερα άρθρα στο διάλογο αφορούν ανταποκρίσεις, θέματα αντιπολίτευσης και 
μεταφορές άρθρων από ελληνικά (κυρίως) ΜΜΕ και ιστοσελίδες. Εξ' ου και τα νούμερα 
αναγνωσιμότητας και εμπλοκής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ουσιαστικά λείπει η πρωτογενής 
αριστερή ανάλυση. 

3. Ανάδειξη επιστημονικών-φιλοσοφικών θεμάτων, κριτικής σκέψης. Είναι φανερή η απουσία 
συζήτησης σε τέτοια θέματα με εξειδικευμένες εκπομπές, εμβολιασμούς των ενημερωτικών 
εκπομπών με επιστημονικά θέματα και συνδυασμός τόσο με εξωτερικές δημόσιες εκδηλώσεις αλλά 
και με προώθησή τους από το συγκρότημα γενικότερα.  

Περιττό να σημειωθεί σ' αυτό το σημείο η λυπηρή επίδειξη επιστημονικής άγνοιας από στελέχη και 
υποψήφιους του κόμματος για επιστημονικά θέματα με την υποστήριξη συνωμοσιολογικών θεωριών 
όπως “αεροψεκασμοί” και απόκρυψης θεραπειών από τις φαρμακοβιομηχανίες, αλλά και άγνοιας για 
θέματα όπως Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα, αφήνοντας τύπους όπως τον Περδίκη να αλωνίζουν 
με παραπληροφόρηση.  

Πιστεύω ότι τα ΜΜΕ της αριστεράς μπορούν να διαφοροποιηθούν από τα συμβατικά αστικά μέσα 
μέσω αυτής της οδού, αντιπαραβάλλοντας τη γνώση αλλά και την αγάπη για τη γνώση και την πρόοδο, 
ως αντίβαρο στο έργο της αποβλάκωσης που επιτελούν μέσα , εκπομπές και πρόσωπα όπως Ελίτα, 
Αριστοτέλους, Γαβριέλα Χριστοδούλου κλπ με προώθηση ψευδοεπιστήμης, τσαρλατανισμού, 
θρησκοληψίας και προλήψεων.(Petros Attas) 

Andreas Andreou Πέτρο, στα ονόματα που έβαλες στο τέλος, βάλε τζιαι την φυλλάδα "Πολίτης/ 
Κοπρίτης".. 
 
Εν ο νούμερο 1 ΕΧΘΡΟΣ. 

Petros Attas Πάνω που πρέπει να μπουν. 

Andreas Andreou Η πιο ύπουλη, ξιμαρισμένη φυλλάδα. 

Petros Attas 100% 

Petros Attas Αγαπημένοι δημοσιογράφοι: 1. Κωστής Κωνσταντίνου, 2. Μανώλης Καλατζής 

Andreas Beeris Δημοσιογράφοι; � 

Petros Attas Λέμε τώρα 

https://www.facebook.com/andreas.andreou.505?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.andreou.505?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreasbeeris?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
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Andreas Beeris Ο "Πολίτης" έσhει τζαι καλές πένες, συντροφικές, οι οποίες χάνουνται στο νεοφιλελέ 
οχετό τζαι την ατζέντα των μαστόρων.., 

Petros Attas Καλά τζι ο #SKAI_Xeftila έσιει την ελληνοφρένεια τζιαι πριν τον Χατζηστεφάνου. Το θέμα 
εν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. 

Andreas Beeris *είσhε την Ελληνοφρένεια, πλέον εν του Κοντομηνά... 
Τζαι το πρόβλημα έναιν μόνον ο ΓΠ αλλά τζαι ο στενός του κύκλος.. 

Petros Attas Σωστός 

Andreas Beeris Διευκρινίζω για να μεν κρούζουν τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Εν άδικο για τους 
συναδέλφους 

Cwtsios Constandinou κατ αρχην που ξερεις ότι η ακροαματικότητα και οι πωλησεις παραμενουν σε 
χαμηλα επιπεδα. είδες τις μετρήσεις των τελευταίων 2 ετών? 

Cwtsios Constandinou και τι εννοείς περιορισμένο ραδιοφωνικό περιεχόμενο? 

Petros Attas 1. Έχω πράκτορες που μέσα 
2. Έντυπο και ραδιοφωνικό. Εξηγώ το στην ίδια παράγραφο. Διάβασε 

Melina Lim Petros Attas επομένως εισηγείσαι επανασχεδιασμό των υφιστάμενων ΜΜΕ της Αριστεράς 
και αναβάθμιση. Εδώ μπορεί να γίνει εκτενέστερη μελέτη και αντίστοιχων ΜΜΕ του εξωτερικού για 
να εμλουτιστεί τόσο η θεματολογία όσο και η όλη παρουσία τους. Αν και θα ήθελα να δω και κάτι 
εντελώς καινούριο και φρέσκο. Επίσης δεν ξερω κατα πόσον πρέπει να μελετηθεί ένα σχεδιο το οποιο 
θα παρέχει κίνητρα σε νέες ανεξάρτητες πρωτοβουλίες. Ανάφερες πχ τη Δέφτερη Ανάγνωση. 

Petros Attas Η Δέφτερη Ανάγνωση εν μια ανεξάρτητη αυτόνομη πρωτοβουλία τζι έτσι πρέπει να 
παραμείνει. Ούτε πρέπει ούτε έχει τη δυνατότητα να μπλεχτεί το ΑΚΕΛ με οποιαδήποτε κίνητρα. 
Αυτό που λέω είναι ότι ουσιαστικά κάμνει τους τα κουτσιά καθορισμένα τζι εν τα εκμεταλλεύονται :-) 
Προσωπικά σας είπα την κατεύθυνση που θα ήθελα να δω. Πάντα η αριστερά ταυτιζόταν ή θα ήθελε 
να ταυτίζεται με την ποιότητα. Η κατεύθυνση είναι προώθηση της γνώσης. Εκεί θα διαφοροποιηθείς 
και να δώσεις τη δική σου πρόταση. 
 

Melina Lim Εμένα τo μυαλό μου είναι ήδη σε ένα καινούριο τέτοιο μέσο.. Τα κίνητρα που ανέφερα 
προηγουμένως δεν είναι κατά ανάγκην οικονομικά.  
Μπορεί με άλλους τρόπους να προωθηθεί αυτό το μέσο που έχω / έχουμε ενδεχομένως στο μυαλό 
μας κάποιοι, συμφωνώ να μην χρηματοδοτείται από το ΑΚΕΛ. Γι αυτό και στο προηγούμενο μου 
σχόλιο έθεσα το θέμα μιας εφημερίδας/πλατφόρμας που θα χρηματοδοτείτε από τους αναγνώστες 
και μόνο. Ούτε διαφημιστές ούτε κόμματα. 
Είμαστε έτοιμοι για αυτό; Εσύ θα αγόραζες διαδικτυακό ειδησεογραφικό περιεχόμενο (που θα 
εμπεριέχει διερευνητική δημοσιογραφία και ότι άλλο ανέφερες;) Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα. 
Επίσης πόσα θα ήσουν διατεθειμένος να επενδύσεις σε αυτό; Κάνω έρευνα αγοράς τώρα..πάντως θα 
είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα τέτοιο εγχείρημα.  
Κατά τα άλλα να δώσουμε πρόταση και για τα υφιστάμενα μέσα που χρήζουν βελτίωσης. Αλλά ότι 
και να πούμε εμείς εναπόκειται και στη διοίκηση των οργανισμών αυτών να κάνουν και τη δική τους 
έρευνα και να επιχειρήσουν να προσφέρουν αυτό το κάτι διαφορετικό που θα ανταγωνίζεται και τα 

https://www.facebook.com/andreasbeeris?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/skai_xeftila?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andreasbeeris?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreasbeeris?fref=ufi
https://www.facebook.com/cwtsios.constandinou?fref=ufi
https://www.facebook.com/cwtsios.constandinou?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
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πιο υπερσύγχρονα ειδησεογραφικά sites τόσο σε περιεχόμενο όσο σε καινοτομία και τεχνολογία 
κερδίζοντας έτσι τους αναγνώστες. 

Petros Attas Εγώ οπωσδήποτε, φτάνει να είναι όπως το περιγράφεις τζιαι να μεν εν πχ "Γνώμη" 
(Shitstorm in 3...2...1) 

Petros Attas Να επενδύσω νομίζω ένε σχετικό επδ όπως ανέφερα το ιδανικό θα ήταν να ανήκει στους 
συντάκτες. Οι ίδιοι θα είναι ιδιοκτήτες, οι ίδιοι θα είναι διευθυντές. 

Andreas Beeris Τούτο που έγραψε η Melina Lim εν η μόνη λύση για να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο 
ΜΜΕ με αξιοπρεπές περιεχόμενο (δες «Εφημερίδα των Συντακτών», thepressproject.gr, περιοδικό 
Unfollow στα αρχικά του στάδια). Δυστυχώς όμως, ελάχιστοι αναγνώστες είναι πρόθυμοι να 
πληρώσουν για να ενημερωθούν, όσο έχουν δωρεάν trash ενημέρωση ή/και infotainment... 

Melina Lim Petros Attas Σκέψου 20κ αναγνώστες να χρηματοδοτούν κάτι τέτοιο με μια μικρή συνδρομή 
τον χρόνο έναντι 5-10 διευθυντών ιδιοκτήτων. 

Melina Lim Andreas Beeris Θα κάνω ένα poll εδώ κάποια στιγμή για να δούμε την ανατροφοδότηση 
από τα πλέον 523 μέλη της σελίδας. Στο εξωτερικό σε κάποιες περιπτώσεις καταρρίπτεται αυτός ο 
μύθος, όλα είναι σχετικά. Μπορεί να αλλάξει η τάση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreasbeeris?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreasbeeris?hc_location=ufi
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Κ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Κ.1 ΠΡΟΤΑΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  (Melina Lim) 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο ΤΕΠΑΚ ο προγραμματισμένος “Διάλογος με τους πολίτες» της 
Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λεμεσού με θέμα τις Βουλευτικές Εκλογές, στην παρουσία του Στέφανου 
Στεφάνου - Μέλος Π.Γ της Κ.Ε ΑΚΕΛ, Εκπρόσωπος Τύπου και βουλευτής ΑΚΕΛ Λευκωσίας - και του 
Γιώργου Γεωργίου, Μέλος Π.Γ της Κ.Ε ΑΚΕΛ, επαρχιακός γραμματέας ΑΚΕΛ Λεμεσού και βουλευτής 
ΑΚΕΛ Λεμεσού.  

Ο διάλογος ήταν αρκετά καλός και δόθηκε σε όλους τους παρεβρισκόμενους χρόνος για να 
διατυπώσουν απόψεις, εισηγήσεις και ερωτήσεις. 

Η προσέλευση πολιτών ήταν απογοητευτική για εμένα τουλάχιστον. Ανέμενα περισσότερους πολίτες 
να συμμετέχουν. Παρευρέθηκαν 36 άτομα στο σύνολο.  

Ευθύνη για τις απουσίες φέρουν βεβαίως και οι πολίτες που δεν το αποφάσισαν, όμως θεωρώ πώς 
μπορούν να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες έτσι ώστε να προσελκυσθεί μεγαλύτερος αριθμός 
πολιτών στο διάλογο.  
Ευθύνη για τη διοργάνωση και επιτυχία μιας εκδήλωσης φέρει και ο διοργανωτής. Μπορείτε 
καλύτερα. 

Προτάσεις / Εισηγήσεις: 

*H προσπάθεια με τους δημόσιους διαλόγους να συνεχιστεί ολόχρονα στα πλαίσια μιας στρατηγικής 
προσέλκυσης πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικής.  

* Να αναρτηθεί έγκαιρα και συντονισμένα, δημόσια επίσημο πλάνο με πολλούς τέτοιους διαλόγους 
και τις ημερομηνίες για τον κάθε ένα. 

*Να γίνει ξεκάθαρη στόχευση – Πόσους πολίτες θέλει στον επόμενο δημόσιο διάλογο το ΑΚΕΛ ;; 50-
100-300? Ποιες ηλικίες; Αν η απάντηση είναι όλες οι ηλικίες δεν αρκεί, πρέπει να γίνει διαφορετική 
στόχευση για το κάθε age group. Στάλθηκαν χιλιάδες προσκλήσεις σε φίλους της αριστεράς 
αναφέρθηκε χθες σε ερώτημα που έθεσα για αυτό. Κάτι που δεν αμφισβητώ. Όπως φαίνεται η τακτική 
αυτή δεν δουλεύει και πολύ. Οι νέες τακτικές εισηγούνται μεταξύ άλλων (newsletters,short personal 
video invitations from the speaker/initiator, Social Media event creation etc). Δημιουργήθηκε ορθά 
event και στο Facebook αλλά στάλθηκαν μόνο 51 ''invites''. 

*Να συγκεντρωθούν όλες οι επαφές ΜΜΕ και να συντονιστεί προβολή του ΔΤ για τον διάλογο το ίδιο 
διάστημα. Οι εκπροσωποι του ΑΚΕΛ που φιλοξενούνται στα Μέσα το ίδιο διάστημα να κάνουν σχετική 
αναφορά όταν είναι εφικτό. 

*Να ετοιμαστούν έξυπνα σλόγκαν, φιλικό/προσιτό λεκτικό στις προσκλήσεις και στα δελτία τύπου, με 
άλλα λόγια το μήνυμα που θα λάβει ο κόσμος να είναι ότι η παρουσία του είναι σημαντική για εσάς.  

* Οι Προσκλήσεις που στέλνονται να γίνονται follow up με τηλεφώνημα. (Αν δεν υπάρχει χρόνος για 
όλες, πρέπει να τεθεί προτεραιότητα αναλόγως των κριτηρίων που τίθενται, για το κοινό που 
στοχεύεται κάθε φορά). 
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* Σε έναν επόμενο διάλογο σε πανεπιστήμιο μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με τους υπεύθυνους 
καθηγητές κάθε σχολής έτσι ώστε να ενημερώσουν τους φοιτητές τους ή να συμμετέχουν στα πλαίσια 
των μαθήμάτων τους στο διάλογο.  

*Nα γίνουν σκέψεις/ενέργειες για ακόμα πιο στοχευμένους διαλόγους με πολίτες με συγκεκριμένα 
σύνολα (π.χ εκπαιδευτικοί, φίλαθλοι, φοιτητές, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες κλπ). Με αυτό τον τρόπο 
θα είναι πιο εύκολο και για το ΑΚΕΛ να χαράξει πολιτική αφού θα εξαντλαντούνται συγκεκριμένες 
θεματικές από άμεσα εμπλεκόμενους πολίτες του ίδιου κλάδου ή που συμμερίζονται τις ίδιες ή 
παρόμοιες ανησυχίες και έχουν ενδεχομένως σημαντικές ή χρήσιμες προτάσεις. Η ξεκάθαρη στόχευση 
στο κοινό έχει σχεδόν πάντα μεγαλύτερη ανταπόκριση. (Δεν μιλώ για συνδέσμους εδώ απαραίτητα 
απλά παραθέτω πιθανά σύνολα). 

*Να γίνεται αξιολόγηση στο τέλος κάθε διαλόγου. (Πόσοι ήρθαν, ηλικίες, ποιότητα 
προτάσεων/τοποθετήσεων κλπ) έτσι ώστε να γίνονται διορθωτικές κινήσεις και να υιοθετούνται οι 
τακτικές που έχουν αποφέρει αποτέλεσμα.  

Ούτε και είναι σκόπιμο να γεμίσουν με οποιοδήποτε κοινό. Απλά κάθε φορά πρέπει να φροντίζουμε 
και να φροντίζετε να ''αποτυγχάνουμε καλύτερα''. Με όλο και περισσότερη δική μας συμμετοχή, με 
όλο και περισσότερη δική σας προτροπή.  

Κ.1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Petros Attas Ο κόσμος ασχολείτο περισσότερο με τις πυρκαγιές. Και στο γκρουπ δεν υπήρχε κίνηση τις 
τελευταίες ημέρες. 

Melina Lim That's a very good point actually. Περιμένουμε τον επόμενο διάλογο. Καλημέρα! 

Γιαννης Ραμον Καποιοι που ηταν να παμε νομιζαμε οτι ειχε αναβληθει η εκδηλωση, δεν μπηκε τιποτα 
τη τεταρτη καμια ενημερωση μεχρι το απογευμα κ θεωρησαμε οτι δεν θα γινει 

Petros Attas Γιατί δεν εκπλήσσομαι που την ανοργανωσιά; 

Melina Lim Γιάννη αναφέρεσαι σε επίσημες σελίδες του ΑΚΕΛ ή στο #AKEListen; Είναι καλή εισήγηση 
σου να αποστέλλεται υπενθύμιση και να γίνονται σχετικές αναρτήσεις διαδικτυακά στις επίσημες 
σελίδες 1 & 2 μέρες πριν. 

Γιαννης Ραμον Γενικοτερα, πρωτα για τις επισημες φυσικα αλλα και για εδω, γιατι εψαξα παντου να 
δω καποια σχετικη αναρτηση μεχρι και μιση ωρα πριν την εκδηλωση κι αφου δεν βρηκα τιποτα ουτε 
μπορεσα να μαθω, υπεθεσα οτι δεν θα γινει λογω των πυρκαγιων 

Melina Lim Πολύ σημαντική ανατροφοδότηση, ελπίζω να διαβάζουν οι ιθύνοντες. 

Melina Lim Για τη σελίδα εδώ στον επόμενο διάλογο θα γίνει σχετική ανάρτηση. 

Kostas Konstantinou Εάν πραγματικά το ΑΚΕΛ θέλει να πετύχει αυτός ο διάλογος θέλει πολλή δουλιά 
για να φτάσει στους πολίτες η πρόταση του. Συμφνωνώ με τον Ραμόν ότι κανένας δεν κατάλαβε ότι θα 
γίνει αυτή η εκδήλωση μεσούσης των πυρκαγιών και με την αγωνιά των πολιτών στα ύψη! Αυτό από 
μόνο του δείχνει περιφρόνηση σε ένα σημαντικότατο γεγονός που καθήλωσε ή κινητοποίησε χιλιάδες 
συμπολιτες μας και εμείς είχαμε την απαίτηση να τους φέρουμε σε μία αίθουσα να μιλήσουν για την 
Αριστερά! Μα είμαστε σοβαροί; Εκτός αν μας βόλευε το γεγονός ή απλά το κάναμε για να το πούμε 
ότι το κάναμε; 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007349738046&fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007349738046&fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/coscos1?fref=ufi
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Melina Lim Αν αντιλαμβάνομαι σωστά η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί πριν τις πυρκαγιές. Συμφωνώ 
απόλυτα για την πολλή δουλειά που χρειάζεται, την οργάνωση, τον σωστό συντονισμό. Αν όντως 
υπάρχει διάθεση θα φανεί στην πορεία. Δεν νομίζω όμως να υπήρχε καμία απαίτηση και διαφωνώ ότι 
έπρεπε να ακυρωθεί. Πρέπει να συνεχίσει ο διάλογος και να γίνουν βελτιώσεις. 

Leontaz Kattos Μετα τον διαλογο με 35 Πλασματα - το ΑΚΕΛ πρεπει να κανει διαλογο για να βρει γιατι 
κανενασ δεν ερχεται στον διαλογο !!! 

Leontaz Kattos Υπαρχει προβλημα !!! ΜΕΕΕγαλο !!! Ο κσμος δεν θα επιστρεψει !!! ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ !!! 
Πως το λενε . 

Melina Lim ..Πράγματι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση. Αν δεν υπάρξουν άμεσες, δραστικές και 
ειλικρινείς προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση τότε ίσως έχεις δίκιο και αυτό είναι τέλος εποχής... 

Κ.2 ΠΡΟΤΑΣΗ: Συμμετοχική διαδικασια παραγωγής πολιτικής (Panos Parras) 

Σύσταση ειδικής.Συντονιστικής Επιτροπής με σκοπό τη διευρυμένη, συνεχή και αποτελεσματική 
διαδικασια παραγωγής πολιτικής. Η επιτροπή αυτη θα ειναι υπεύθυνη για τη διαχείριση μιας 
διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα υπαρχει αμφίδρομη επικοινωνία με τον κοσμο σε 
θέματα πολιτικής. Το κόμμα θα μπορει μέσω της πλατφόρμας να θέτει τις προτασεις του και το 
κυβερνητικό του προγραμμα, προς δημοσια διαβούλευση. Την ίδια ωρα, ο κόσμος θα μπορει με 
ελάχιστα και ξεκάθαρα κριτήρια συμμετοχής να παραθέτει την κριτικη και τις δικές του απόψεις επι 
θεμάτων πολιτικής. Στη συνέχεια η συντονιστική επιτροπή θα αναλαμβάνει να μαζεύει τις προτασεις 
του κόσμου και να επικοινωνεί μαζι τους για τυχόν διευκρινίσεις. Θα συντάσσει μια σχετική έκθεση 
και θα την υποβάλλει στην αρμόδια ομαδα/επιτροπή εμπειρογνώμονων (πχ για θέματα οικονομίας) 
για εξέταση και οριστικές αποφάσεις. 

Οφέλη:  
- Εξασφάλιση ευρείας και αποτελεσματικής συμμετοχής φίλων και μελών στη διαδικασια παραγωγής 
πολιτικής  
- Αξιόλογες ιδέες και προτασεις απο τη βαση έχουν κανάλι επικοινωνίας για να φτάσουν στον 
προορισμό τους, διακριτικά και χωρις διαρροές 
- Η διαδικασια ειναι συνεχής και δεν γίνεται κατα το δοκουν, ως προεκλογικό πυροτέχνημα 
- Οι προτασεις και πολιτικές του κόμματος μπορουν πιο ευκολα να γίνουν κατανοητές στον κοσμο 
- Διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης στις ακολουθούμενες πολιτικές της παράταξης  

Το "κανεις δεν περισσεύει" δεν μπορει να αποτελεί πλεον σύνθημα. Η συμμετοχή όλων επιβάλλεται. 

Κ.3 ΠΡΟΤΑΣΗ (Costas Kyriakides) 

Γειά σας και από εμένα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ αν μπορείτε να με ενημερώσετε είναι 
κατά πόσο μπορούμε σαν άτομα (μιλώ για όποιοδήποτε το θέλει), να συναντηθεί και να συζητήσει με 
κάποιο από τα υψηλόβαθμα στελέχοι του κόμματος για οποιοδήποτε θέμα. Αν όχι με ποιον μπορεί να 
κάνει μια συζήτηση και πως μπορεί να μεταφερθεί στα αυτιά της ηγεσίας ο οποιοσδήποτε 
προβληματισμός.  

Ρωτάω γιατί έχω την εντύπωσει ότι κάπου σε τούτο το θέμα υστερούμε, εκτός και αν δεν είμαι σωστά 
ενημερωμένος! Ευχαριστώ και καλή σας συνέχεια! #AKEListen 

https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011495595589&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011495595589&fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/Kwstas696?fref=nf
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Γειά σας και από εμένα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ αν μπορείτε να με ενημερώσετε είναι 
κατά πόσο μπορούμε σαν άτομα (μιλώ για όποιοδήποτε το θέλει), να συναντηθεί και να συζητήσει με 
κάποιο από τα υψηλόβαθμα στελέχοι του κόμματος για οποιοδήποτε θέμα. Αν όχι με ποιον μπορεί να 
κάνει μια συζήτηση και πως μπορεί να μεταφερθεί στα αυτιά της ηγεσίας ο οποιοσδήποτε 
προβληματισμός.  

Ρωτάω γιατί έχω την εντύπωσει ότι κάπου σε τούτο το θέμα υστερούμε, εκτός και αν δεν είμαι σωστά 
ενημερωμένος! Ευχαριστώ και καλή σας συνέχεια! #AKEListen 

Κ. 3.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας
  

Fytos Pafitis Μπορείς 

Panos Parras Stavros Evagorou Christos Christophides Charis Karamanos Christakis Giovani 

Costas Kyriakides Ενδιαφέρον!!! Ευχαριστώ!! 

Costas Kyriakides Εν ξέρω αν είναι οι ίδιοι που χειρίζονται τα Profile τούτα αλλά πάλε κάμνει μου.! 
έμεινε να δω την απάντηση τωρά! 

Andreas Hadjikallis Εντώς των ημερών θα ανακοινωθούν λεπτομέριες των ΕΠΙΣΗΜΩΝ διαδικασιών του 
κομματος ΜΑΣ εκει θα μπορει ο οποιοδηποτέ να πεί όσα κρίνει 

Andreas Hadjikallis Εντώς των ημερών θα ανακοινωθούν λεπτομέριες των ΕΠΙΣΗΜΩΝ διαδικασιών του 
κομματος ΜΑΣ εκει θα μπορει ο οποιοδηποτέ να πεί όσα κρίνει 

Φυσικά και μπορείς. Εγώ το έκανα πάμπολλες φορές. Τα παιδιά ποτέ δεν αρνήθηκαν το διάλογο. Τώρα 
από τον διάλογο μέχρι κάποια πράγματα να γίνουν πράξη είναι κάποτε που κολλούμε αλλά αυτό 
πολλές φορές έχει να κάνει με τις διαδικασίες που ακολουθούμε σαν #AKEL και όχι με τα πρόσωπα. 

Christakis Antouna Χαίρομαι που άρχισε κατι ζωντανό και αληθινό. Η αλήθεια βρίσκεται μέσα απο 
προβληματισμο και διάλογο 

Κ.4 ΠΡΟΤΑΣΗ Πρόταση Προσέγγισης / επαναπροσέγγισης των πολιτών στην Πολιτική 
(Melina Lim) 

Γίνεται άδικα λόγος για την κριτική ή τις προτάσεις που καταθέτονται από μη μέλη του ΑΚΕΛ. Δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός ότι ούτε σε 5 μέρες η σελίδα #AKEListen απαριθμεί 450 μέλη ενώ τα request 
αυξάνονται καθημερινά ίσως γιατί προσδίδεται μια φρεσκάδα στον χώρο αφού διατηρεί ενεργή και 
εμφανή την παρουσία της βάσης. Η βάση αυτή είναι που χρειάζεται προσέγγιση. Θέλω να επαναφέρω 
με αυτή την ευκαιρία το θέμα αυτό. Όπως έγραψε και ο Panos Parras σε προχθεσινή του ανάρτηση, 
«Στην εποχή της ύψιστης απαξίωσης των πολιτικών και των κομμάτων, η ταυτότητα μέλους φαντάζει 
πράγμα ξένο. Ο κόσμος φοβάται την ταύτιση και τη στοχοποίηση. Πως άραγε περιμένουμε να κατέβει 
νέος (όχι απαραίτητα ηλικιακά) κόσμος σε Κομματικές Ομάδες Βάσης (ΚΟΒ) και να καταθέσει ανοικτά 
την άποψή του;»  

Είναι εμφανές και μετεκλογικά ότι επιβάλλεται αν μη τι άλλο να βελτιωθεί η τακτική προσέγγισης / 
επαναπροσέγγισης των πολιτών στη πολιτική. Δεν είναι σίγουρα μόνο ζήτημα της αριστεράς. Η 
προοδευτική αριστερά όμως οφείλει να πρωτοστατήσει σε αυτό το εγχείρημα. Παραθέτω επομένως 
πιο κάτω σχετικές εισηγήσεις που ίσως βοηθήσουν.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007801845235&fref=ufi
https://www.facebook.com/stavrosevag?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/christophides.christos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/charis.karamanos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/christakis.giovani?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akel?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=987466074639759
https://www.facebook.com/panos.parras.5
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*Καταρχήν πρέπει να επανεξεταστεί η στρατηγική πολιτική που ακολουθείται και να 
επαναπροσδιοριστεί.  

*Να ξεκινήσει μια σοβαρή διοργάνωση/καθιέρωση μοντέρνων και ελκυστικών επιμορφωτικών 
συνεδρίων που θα πραγματοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου με διάφορες και ποικίλες 
θεματικές (π.χ Η Ιδεολογία στον 21ο αιώνα / Σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου / Εθελοντισμός / 
Πολιτικοποίηση / Κυπριακό / Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία / Νεανική 
Επιχειρηματικότητα/ SMEs κλπ, τα θέματα είναι άπειρα. Το πρόγραμμα δε να επιτρέπει στους 
παρευρισκόμενους να συμμετέχουν επαρκώς όχι μόνο με 3-4 ερωτήματα στο τέλος 
.  
*Να μελετηθούν και να δοθούν κίνητρα για συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις (π.χ δωρεάν ή προσιτή 
συμμετοχή, επιλογή προσεγμένων χαρισματικών ομιλητών/προσωπικοτήτων, διαδραστικές 
τεχνολογίες, κ.α).  

*Τα συνέδρια αυτά να γίνονται και να προβάλλονται και διαδικτυακά (livestreaming) και να μπορούν 
να γίνονται και παρεμβάσεις για ερωτήματα / διάλογο.  
Αν αυτό δεν ειναι εφικτό να διοχετεύεεται όλο το υλικό διαδικτυακά αμέσως μετά. 

Τέλος απλά θα ήθελα να προσθέσω ότι θα ήταν καλό να μην δαιμονοποιείται το διαδίκτυο για κακή 
ποιότητα. Κακή και καλή ποιότητα υπάρχει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας. Είναι στο 
χέρι μας/σας να ανέβει η ποιότητα αναλόγως που στοχεύσουμε με τις αντίστοιχες ενέργειες. 

Κ.4.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Panos Parras Melina Lim γίναμε μάρτυρες στο παρελθόν πολλών σεμιναρίων, συνεδρίων που μόνο 
επιμορφωτικά δε ήταν. Συνήθως καλούνται άτομα χωρίς την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση που 
καταντούν απολογητές των κομματικών στελεχών. Επίσης οι εκδηλώσεις του κόμματος περιορίζονται 
κάθε χρόνο σε συγκεκριμένη θεματολογία. Δεν ζητάμε αλλαγή θεματολογίας αλλά καινοτόμους 
τρόπους να προκαλέσεις το ενδιαφέρον της νεολαίας και του κόσμου πχ διεθνούς φήμης σύγχρονους 
αγωνιστές αριστερών κινημάτων. 

Petros Attas Το διαδίκτυο έδωσε βήμα στον κόσμο να εκφραστεί. Απαντήσεις του τύπου "να πείτε τις 
απόψεις σας εκεί που πρέπει" δείχνουν μια φοβία στο δημόσιο διάλογο κι επίσης είναι εκτός 
πραγματικότητας αφού πολύ λίγοι έχουν πρόσβαση στα συλλογικά όργανα. Επιπλέον ο κόσμος εν τζιαι 
χρειάζεται το ΑΚΕΛ ή την έγκριση του ούτε για να κάμει διάλογο, ούτε για να κάμει εκδηλώσεις. Κατ' 
ακρίβεια αναδύονται συνέχεια αυτόνομες πρωτοβουλίες από την κοινωνία. 

Yiannis Pazouros Εμένα το μόνο που με προβληματίζει και ουσιαστικά με φοβίζει είναι αυτό που 
εξελίσσεται σε τούτο το γκρουπ. Αντί λοιπόν ο καθένας να καταθέτει προτάσεις για το καλό του ΑΚΕΛ 
πολλοί είναι εκείνοι που στόχευσαν την κριτική τους αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα, όχι όμως για 
πολιτικούς λόγους, αλλά και αυτοί για άλλα προσωπικά τους συμφέροντα. Δυστυχώς οι διαχειριστές 
δεν έβαλαν από την αρχή κάποιους "κανόνες" και το πράγμα έχει ξεφύγει, ψάχνουμε να βρούμε τις 
προτάσεις και έχουν χαθεί στις ύβρεις εναντίον ατόμων και στα προσωπικά θέματα. 

Melina Lim Γιάννη μου πώς διαχειρίζεται κάποιος το θέμα της έλευθερης έκφρασης; Αν η σελίδα το 
επιχειρήσει αυτό θα μπει σε ένα κυκεώνα τι είναι σωστό να ειπωθεί και τι όχι ενώ δεν υπάρχει 
αντικειμενικά σωστή απάντηση. Το τι διαδραματίζεται εδώ μέσα αντικατοπτρίζει και ένα πρόβλημα 
της Κυπριακής Κοινωνίας ευρύτερα. Συμφωνώ με τον Neoclis λοιπόν. Η λύση έγκειται σε περισσότερες 
προτάσεις και τον σχολιασμό μας σε αυτές ή σε όποιες βλέπουμε προοπτική και ουσία. 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?hc_location=ufi
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Neoclis Neocleous Πνίξε την κατήφεια με προτάσεις λοιπόν φίλε! 

Neoclis Neocleous Φίλε Γιάννη ο μόνος τρόπος να γιατρευτούν προβληματισμοί σαν τον δικό σου 
είναι να συνεχίσουμε απρόσκοπτα να προτείνουμε αυτά που κατά την άποψή μας θα βελτιώσουν το 
κίνημα.  
 
Στο δια ταύτα.  
 
Βρίσκω εξαιρετική την πρόταση της Melina και θέλω να προσθέσω στη σκέψη της. 
 
Προτείνω λοιπόν τη διεξαγωγή τριήμερων συνεδρίων με την εξής σύνθεση: 
 
Πρώτη μέρα, ομιλίες/παρουσιάσεις/αναλύσεις από ακαδημαϊκούς, εμπειρογνώμονες, τεχνοκράτες, 
πολιτικούς της Αριστεράς από Κύπρο και εξωτερικό. Τα συνέδρια να είναι ανά τριμηνία και κάθε 
φορά με διαφορετική θεματολογία όπως πρότεινε η Μελίνα ενώ το κάθε συνέδριο να είναι 
χωρισμένο σε τρεις θεματικές ενότητες. Στο ενδιάμεσο κάθε ενότητας να παρατίθεται διάλειμα για 
καφέ και/ή φαγητό για τους σύνεδρους και τους ομιλιτές στον ίδιο χώρο. 
 
Δεύτερη μέρα και η μισή της τρίτης να είναι ελεύθερες για ερωτήσεις-τοποθετήσεις-απαντήσεις και 
το δεύτερο μισό της τρίτης και τελευταίας μέρας να αφήνετε για τελικα συμπεράσματα.  
 
Με το πέρας να διανέμεται στους παρόντες και μέλη του κόμματος τεύχος με τα όσα έλαβαν χώρα 
στο συνέδριο, σε Τούρκικα, Αγγλικά και Ελληνικά. 

Melina Lim Neoclis Neocleous πολύ καλή προσθήκη στην πρόταση. Ήδη παρουσιάζεις μια πιαθανή 
δομή ενός συνεδρίου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει και μπορούν να συνδιαστούν και διαφορετικές 
θεματικές ενότητες αν είναι τριήμερο. Αναμφίβολα οι καφέδες, το φαγητό και η προσθήκη κοινωνικού 
προγράμματος ή εκδηλώσεων δικτύωσης είναι σημαντικοί παράγοντες. Το πρώτιστο βέβαια είναι 
ενδεδειγμένοι ομιλιτές γιατί συνηθως αυτοί προσελκύουν και τον κόσμο. 

Neoclis Neocleous Πρέπει να αποφευχθεί η ξύλινη γλώσσα το πιο σίγουρο. 

Yianna Lazarou Ναι αλλα υπαρχει κατι που ξηχανεται. Μεγαλο μερος του κοσμου δεν θα μπορει να 
παρακολουθησει τουτα που εισηγηστε διοτι απλα δεν εχει τις προυπαρχουσες γνωσεις οπως επισης 
τζαι πολλοι δεν εχουν χρονο. Τζινον που λειτουργα ειναι πενταλεπτα ή δεκαλεπτα σποτακια με 
συμπικνωμενα μηνυματα τζαι εννοιες απλοποιημενες για τον μη ειδημονα. Αν πχ μου μιλας εμενα για 
πυρηνικη φυσικη το μονον που θα καταλαβω εν ναν ο τιτλος. 

Neoclis Neocleous Μπορούν να γίνουν εισαγωγικής φύσεως. "For Dummies" φάση. Εν ακούετε ωραίο 
αλλά κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Η νεολαία πάσχει ιδεολογικά, πρέπει να βοηθηθεί και να 
καθοθηγηθεί κατάλληλα και αποτελεσματικά. 

Melina Lim Γιάννα μου δεν μπορούν όλα να είναι για όλο τον κόσμο. Η κάθε θεματική στοχεύει ούτως 
ή άλλως σε άλλο κοινό. Τα σποτάκια που λες μπορούν να γίνουν βεβαίως και να διοχετευτούν στον 
κόσμο αλλά όχι ως εναλλακτική αυτής της ενέργειας. 

Yianna Lazarou Το ειπα διοτι το εθεσες ως προσεγγιση/επαναπροσεγγυση των "πολιτων". Η μεγαλη 
μαζα των πολιτων εν μπορει να αγγιξει τα θεματα στο βαθμο που τα εισηγηθηκες. 

Neoclis Neocleous Για εξαιρετικα σποτάκια μπορείτε να αποταθείτε στη σελίδα του The Cypriot Puzzle. 

https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi


  

121 
 

Melina Lim Yianna Lazarou Σε καταλαβαίνω, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα πάρει χρόνο. Δεν θα είναι 
εύκολο. Έχουμε όμως ευθύνη να ανεβάσουμε τον πήχη των προσδοκιών μας καθώς και το επίπεδο. 

Maria Yannakaki Η φίλη μας η Μελίνα θίγει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σε όλη την Ευρώπη τα 
συνέδρια είναι θεματικά τις πρώτες μέρες, γίνονται workshops, οι σύνεδροι έχουν δηλώσει εκ των 
προτέρων ποιά θέλουν να παρακολουθήσουν και τις δύο τελευταίες μέρες συζητώνται τα πορίσματα 
αυτών και ψηφίζονται οι προτάσεις κλπ. Και στην Ελλάδα ακόμη τα συνέδρια νοούνται ως ο χώρος 
που θα ανέβει ο καθένας μας στο Βήμα θα μιλήσει επί παντός του επιστητού θα πει το στραβό του, το 
ίσιο του, το σωστό, το λάθος, θα κάνει τη ψυχοθεραπεία του. Επίσης, θίγει το θέμα της μαζικότητας 
των Οργανώσεων. Δεν ζούμε πια στο 80, οι εποχές της μαζικής στράτευσης έχουν περάσει, ο κόσμος 
δύσκολα βγα΄νει πια από το σπίτι του και μάλιστα για να ασχοληθεί με την πολιτική. Εδ'ω η τεχνολογία 
μπορεί να κάνει θαύματα με τη λειτουργία θεματικών πλατφορμων όπου το κάε μέλος ή φίλος μπαίνει 
και συνεισφέρει με την άποψή του 

Melina Lim Επίσης για τέτοιου έιδους πρωτοβουλίες η ΕΕ παρέχει σχέδια διεκδίκισης για σημαντικές 
χρηματοδοτήσεις / επιχορηγήσεις. Maria Yannakaki θα ήθελα και δημόσια να σε ευχαριστήσω που μας 
παρακολουθέις ανελλιπώς και για τις εξαιρετικές σου κάθε φορά περεμβάσεις. Πολιτικοί, δίπλα στη 
βάση. Να είσαι καλά. #ΑΚΕListen 

Petros Attas Πόσα infographics είδατε στο page του ΑΚΕΛ; Συγκρίνετε πχ με ΣΥΡΙΖΑ. 

Κ.5 ΠΡΟΤΑΣΗ (Petros Attas) 

Καλημέρα. Θέμα ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα στην ΕΕ και το ΕΚΒ. 

Θα ήθελα πχ οι Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ όταν βρίσκονται Κύπρο μια κάθε τόσο να διοργανώνουν 
συναντήσεις για συζήτηση και ενημέρωση των φίλων του κόμματος αναφορικά με τα τεκταινόμενα 
στους δαιδαλώδης θεσμούς της ΕΕ. Τι γίνεται, τι έκαναν, ποιες παρεμβάσεις είχαν, τι γίνεται σε 
ευρωπαϊκό πλαίσιο με τα υπόλοιπα μέλη της GUE κλπ. Εν νομίζω να εν δύσκολο. Μπορούν να την 
αναλαμβάνουν εκ περιτροπής και να γίνεται κάθε μήνα. 

Κ.5.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Neoclis Neocleous Καλή ιδέα. Θα εμπορούσεν κάλλιστα να βοηθήσει τον κοσμάκη να καταλάβει πως 
δουλεύκει η ΕΕ, να ξέρουμεν και τι μας γίνεται. 

Petros Attas Για να τη διαλύσουμε που μέσα 

Gregoris Ioannou ας πούμεν σε τούτον ποια ήταν η θέση τους; http://cyprusnews.eu/.../4491729-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9... 

Takis Hadjigeorgiou Υποστηρίζουμε κατ’ αρχήν κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής. Ταχθήκαμε όμως ενάντια στο ψήφισμα- Έκθεση για καταπολέμηση ορισμένων 
πρακτικών φοροαποφυγής για ένα προφανή λόγο.  
Πάντα σε τέτοια ψηφίσματα υφέρπει η προσπάθεια για καθίδρυση κάποια στιγμή στο μέλλον κοινού 
φορολογικού συντελεστή. Κάτι τέτοιο θα κτυπήσει ξανά την οικονομική βιομηχανία της Κύπρου. Την 
ίδια ώρα που θα μειώνονται περαιτέρω τα έσοδα της Κύπρου θα παραμένουν και θα 
μεγιστοποιούνται τα έσοδα άλλων κρατών από τις δικές τους βιομηχανίες. 
Με λίγα λόγια η βιομηχανία των Μερσεντές θα συνεχίσει να υπάρχει ενώ η δική μας βιομηχανία θα 
βάλλεται.  

https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/yianna.lazarou?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B1%CE%BA%CE%B5listen?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/gregoris.ioannou?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcyprusnews.eu%2Foffsite-oikonomia%2F4491729-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BD-%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25BA%25CF%258D%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25AD%25CF%2582-%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25B6%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582-%25CF%2580%25CF%2581%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CF%258D%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25AD%25CE%25BA%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2586%25CF%2585%25CE%25B3%25CE%25AE%25CF%2582.html&h=PAQEi5iU-
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcyprusnews.eu%2Foffsite-oikonomia%2F4491729-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BD-%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25BA%25CF%258D%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25AD%25CF%2582-%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25B6%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582-%25CF%2580%25CF%2581%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CF%258D%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25AD%25CE%25BA%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2586%25CF%2585%25CE%25B3%25CE%25AE%25CF%2582.html&h=PAQEi5iU-
https://www.facebook.com/takis.hadjigeorgiou?fref=ufi
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Παρ’ όλα αυτά νομίζω πως αυτή μας η θέση (η σωστή) χρειάζεται ένα συμπλήρωμα. 
Χρειάζεται μια ειδική φορολογία για τα έσοδα _πάνω από μια οροφή - δικηγορικών και λογιστικών 
γραφείων απ’ αυτή τη βιομηχανία. 
Και αυτό γιατί αλλιώτικα είναι ωσάν το κράτος να υποβοηθά με τον θεσμό της χαμηλής φορολογίας. 
συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. 
 
Να το κάνει Ναι! Αλλά και αυτοί να επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία μέρος της ωφέλειας. 

Gregoris Ioannou η GUE τι θέση πήρε; το συμπλήρωμα για μια ειδική φορολογία που λες Τάκη είναι 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε εθνικό που πρέπει να γίνει; να το αναμένουμε δηλαδή ότι θα βγει ως 
πρόταση από την GUE ή το ΑΚΕΛ; 

Takis Hadjigeorgiou Δεν ειχαμε κοινη θεση. Η πλειοψηφια αποχη και μερικοι εναντίον. Στην αμεςως 
επομενη αναρτηςη θα βαλω τον συνδεςμο για την ψηφοφορία.Η ειδικη φορολογια που αναφερω ειναι 
επι επιπεδου κρατων. Όμως νομιζω πως η σκεψι για παγκόσμιο φόρο ( αλλο θεμα αυτο) ειναι κατι που 
η κοινωνια των πολιτων πρεπει να απαιτήσει , και τα αριστερα προοδευτικά κόμματα να στηρίξουν. 
Δεν γινεται καποιος να αυξανει τα εισοδήματα του επειδή απλως τα μεταφερει απο μια τραπεζα μιας 
χώρας στην τράπεζα αλλης χώρας. Δεν γινεται καποιος να πολλαπλασιάζει τα χρήματα του επειδη 
αγοραζει τωρα κ πουλά τρια δευτερόλεπτα μετά . Να κερδιζει αλλα να πληρωνει . Ενας παγκσμιος 
φόρος ειναι επιβεβλημενος . 

Takis Hadjigeorgiou http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do... Σελίδες 59-60 

Panos Parras Κάντε τους tag εδω να μας απαντήσουν. Εξού και ο διάλογος. Takis Hadjigeorgiou 

George Pittas Ο Τάκης Χατζηγεωργίου ενημερώνει τακτικότατα από τις σελίδες του αφενός και 
αρθρογραφεί επίσης αφετέρου, για όλα όσα αναφέρεις. 

Petros Attas Εντάξει εγώ θέλω να βρέθουνται με τον κόσμο. 

George Pittas όσο μπορούν, αντέχουν, προλαβαίνουν. Δεν είναι αστεία η δουλειά τους και, είναι 
εξαιρετικά απαιτητική και κουραστική. 

Petros Attas Δεν υπονόησα κάτι τέτοιο. Είπα μάλιστα να γίνεται εκ περιτροπής. 

Neoclis Neocleous Μπορεί να γίνεται και εκ περιτροπής και ανά διμηνία αν είναι 

Petros Attas Συζητούμεν τα τούτα 

Takis Hadjigeorgiou Ετοιμος. Παντα . 

Petros Attas Τζι εμείς έτοιμοι να βοηθήσουμε 

Dora Demetriou Εγώ εν θέλω να βρεθουμαστε απλά να υπάρχει μια σελίδα προτιμότερο στο 
φεισμπουκ απο την οποία να μπορώ να ενημερώνομαι για οτι αφορά τη δράση και το έργο αυτών που 
με αντιπροσωπεύουν είτε είναι στη Κύπρο ειτε είναι στην Ευρώπη είτε είναι στο Τιμπουκτου!Και με 
την ανάρτηση του θέματος να γίνεται διάλογος και τεκμηρίωση των θέσεων που θα λάβουν επι του 
θεματος!Αν είναι δυνατόν οι ίδιοι οι βουλευτές να συμμετέχουνουν στον διάλογο!Αν είναι δυνατόν να 
γίνονται και γκάλοπ διαδικτυακά και να βγαίνουν αποτελέσματα για να φαίνεται η άποψη του κόσμου 

https://www.facebook.com/gregoris.ioannou?fref=ufi
https://www.facebook.com/takis.hadjigeorgiou?fref=ufi
https://www.facebook.com/takis.hadjigeorgiou?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fsides%2FgetDoc.do%3FpubRef%3D-%252F%252FEP%252F%252FNONSGML%252BPV%252B20160608%252BRES-RCV%252BDOC%252BPDF%252BV0%252F%252FEN%26language%3DEN&h=uAQH8j-Td
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/takis.hadjigeorgiou?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/takis.hadjigeorgiou?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
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και εκεί θα ενδιαφερθούν πολλοί πιστεύω!Κάποιοι βουλευτές ήδη μέσω του φεισμπουκ ενημερώνουν 
αρκετά αλλά γιατί να πρέπει να ανατρεχω στη σελίδα του καθενός και να μην ποσταρουν όλοι σε 
μια!!Και φυσικά εκεί να γίνεται και σχολιασμός της επικαιρότητας και ενημέρωση!!Κάπου διάβασα να 
αναρτώνται τα νομοσχέδια κτλ συμφωνώ!! 

Panos Parras Γενικά να υπάρχουν δίαυλοι αμφίδρομης επικοινωνίας και ενημέρωσης. Αυτό 

Petros Attas Dora Demetriou υποθέτω εννοείς "επιπλέον, προτιμώ να υπάρχει σελίδα στο facebook". 
Επειδή όπως το έθεσες σημαίνει "να μεν βρέθεται κανένας" επειδή εν το θέλεις εσύ. 

Petros Attas Panos Parras Όι. Χρειάζεται άμεση επαφή με τον κόσμο. Συναντήσεις. Επιμένω. Τα 
υπόλοιπα εν συμπληρωματικά. 

Οχι υπέθεσα οτι ο καθένας γράφει την άποψη του εννοείται ότι δεν έχω πρόβλημα να βρεθεται ο 
κόσμος! 

Petros Attas Χεχε φυσικά ο καθένας την άποψη του απλά είπα να διευκρινήσω 

Panos Parras Petros Attas δν ειπα οτι δεν χρειάζεται. Η προσωπική επαφή ειναι Αναντικατάστατη.. 
Αυτο που θα πρόσθετα ομως ειναι πως δεν μπορει να περιμένει καθε 6 μήνες να ενημερωθεί απο 
κάποιο ευρωβουλευτή. Στην πολιτική και οι 6 μερες ειναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Οποτε ναι 
συνδυαστικά με τις συναντήσεις που προτείνεις θα ηταν καλό να υπαρχει αμφίδρομη επικοινωνία με 
τον κοσμο εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογια 

Petros Attas Διευκρινιστικά το είπα. Ναι σίγουρα δε μιλούμε για 6 μήνες. Εγώ είπα κάθε μήνα, μια ο 
Νεοκλής, μια ο Τάκης. Μπορεί κάθε 6 βδομάδες, κάθε 2 μήνες, όχι παραπάνω νομίζω. Αυτά θα τα 
δούμε και βάσει του χρόνου των ΕΒ. 

Petros Attas Παιθκιά, υποτίθεται ότι το ΕΚΒ εν οι αντιπρόσωποι του λαού στην ΕΕ (τονίζω το 
"υποτίθεται"). Οι Ευρωβουλευτές ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκουν χρόνο να μιλούν στον κόσμο. Η απάντηση "μα 
γράφω στο Twitter" δεν είναι ικανοποιητική. 

Andreas Beeris Οι μόνοι εκλεγμένοι αξιωματούχοι στην ΕΕ, με τες λλιότερες εξουσίες... 

Petros Attas Θέλω να δω δράσεις όπως τον παρέα τον Ιρλανδό το μακρομάλλι που επήε μέστα 
καταχνιασμένα δωμάτια του φρούριου του ΕΚΒ. 

Andreas Beeris http://dialogos.com.cy/blog/i-dimokratia-tis-ttip-se-vinteo/ 

Κ.6 Πρόταση (Melina Lim) 

#ΑΚΕListen                                                                                                                                                             483 μέλη 
και μεγαλώνουμε. 
Οι αναρτήσεις συνεχίζουν να έρχονται το πρώι, το μεσημέρι, το απόγευμα το βράδυ τα ξημερώματα. 
Πολίτες από όλη την Κύπρο έρχονται και συμμετέχουν ενεργά, δημόσια ανοικτά, ξεκίνησαν ξανά να 
συζητούν πολιτικά αυτή τη φορά σε πιο μαζική κλίμακα συμπαρασύροντας και άλλους μαζί. Γράφουν 
προτάσεις και εισηγήσεις. Ασκούν κριτική. Ενδιαφέρονται. Ίσως νιώθουν μετά από καιρό ότι ΝΑΙ 
μπορούν να κάνουν τη διαφορά.  
Η βάση της αριστεράς αποκτά φωνή. 
Οι πολιτικοί της αριστεράς ως επί το πλείστον για την ώρα διαβάζουν. Κάποιοι δειλά δειλά άρχισαν 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreasbeeris?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreasbeeris?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdialogos.com.cy%2Fblog%2Fi-dimokratia-tis-ttip-se-vinteo%2F&h=TAQGNp3Gv
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B1%CE%BA%CE%B5listen?source=feed_text&story_id=989294551123578
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να συμμετέχουν με σχόλια και μας χάρισαν την έστω μεμονωμένη συμμετοχή τους. Αναμένουμε και 
τους βουλευτές και την ηγεσία της αριστεράς να συμμετέχουν στο διάλογο αν το επιθυμούν. 
Δημόσια, ανοιχτά, ειλικρινά. Πολιτικοί δίπλα στη βάση. Γιατί η προοδευτική αριστερά έχει ιστορική 
ευθύνη να ανοίξει την πολιτική, και να επιτύχει μια δημοκρατία ευρείας συμμετοχής. Μέλη της 
σελίδας επαναπροσεγγίζουν έννοιες όπως ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός μιλούν για την παιδεία 
καταθέτουν προτάσεις αξιόλογες που αξίζουν να απαντηθούν εδώ!  
«Δεν μπορεί το ΑΚΕΛ να απέχει από ώπου είναι ο κόσμος… Χρειάζονται ριζοσπαστικές αλλαγές» 
δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στον Ανδρέα Κημήτρη και τον ΑΛΦΑ Κύπρου προχθές..» Κε Κυπριανού ο 
κόσμος είναι και εδώ. Κοπιάστε στο διάλογο αν το επιθυμείτε. #AKEListen 

Κ.6.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Nicolas Kirkillari 1000 likes Melina Lim! Να προσθέσω απλά οτι θα προτιμούσα το κτύπημα απο πόρτα 
σε πορτα ανήμερα των εκλογών απο τους υποψήφιους, να γίνεται 365 μέρες τον χρόνο.Έσσιει και 
κόσμο που δεν κατέχει απο τεχνολογία ούτε έσσιει facebook. Είμαι σίγουρος ότι κατα την διάρκεια της 
προεκλογικής εκστρατείας, οι υποψήφιοι πήραν πολλά μηνύματα. Για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχει 
και κόσμος που έδωσε κουράγιο στους υποψηφίους: 'Συνεχίστε', 'Είμαστε μαζί σας'. Οι πλείστοι όμως 
και κυρίως οι νεολαία απλά απαξίσωσε εντελώς τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Ελπίζω να μην 
έρθουν οι επόμενες εκλογές και να σταθούν αφορμή για να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. 

George Melachrinos Οχι, Μελινα. Θεωρω άστοχη την πρόσκληση σου στον Γενικο Γραμματέα του 
ΑΚΕΛ, να συμμετάσχει στον διάλογο εδω. Για πολυ περισσότερους λόγους απο οσους (πρόχειρα κ 
γρηγορα) απαριθμώ εδω: 
1. Ο ΓΓ, οπως και καθε στελεχος, βουλευτης κ.α. που προσκαλεσες, βεβαιως διαλέγονται. Αλλα εδω, 
δεν θα διαλέγονται αν συμμετέχουν. 
2. Θα καλούνται να πάρουν θεση, για ΟΛΑ, και οπως τίθενται απο ολους. (Και δεν μπορουν. Γιατι το 
ΑΚΕΛ, οπως κι αλλα κόμματα, εχει τις διαδικασιες του.). Αλλιώς θα κατηγορηθούν ως ανεύθυνοι, 
στρεψοδικοι, φυγόδικοι. Ήδη εχει εμφανιστεί το φαινομενο. 
3. Το ζητούμενο εδω, μάλλον ειναι να διατυπωθούν οσο γίνεται περισσότερες προτάσεις, κριτικές 
σκεψεις, και πολιτικές κριτικές ακομα, στο ΑΚΕΛ. Με κριτηριο το δυνάμωμα του, την λήψη της 
γνώμης του κόσμου της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ευρύτερα υπ´οψιν, το δυνάμωμα του ΑΚΕΛ, και την επακόλουθη 
βελτίωση της κοινωνίας. Και μπορει (και πρέπει) αυτο να ζητηθεί απο το ΑΚΕΛ. 
4. Αν ο χωρος φιλοδοξεί να γίνει ΑΚΕΛ, (μεταφέροντας τις διαδικασιες του εδω....), αλλαζει το 
πραγμα. 

Melina Lim Nicolas Kirkillari Σε κόσμο που δεν ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες βεβαίως να κτυπούν 
την πόρτα ολόχρονα. Θα επιμείνω στο να κτυπούν την πόρτα χρησιμοποιόντας και τις ''νέες 
τεχνολογίες'' και ξεκινώντας και οι ίδιοι συντονισμένες πρωτοβουλίες στα ΜΚΔ. George Melachrinos 
γίνεται συνεχώς έκκληση για προτάσεις και αυτός είναι ο στόχος, η συμμετοχή πολιτών στη 
διαμόρφωση πολιτικών από την αριστερά προς την αριστερά. Μάλιστα αυτό θα ήταν ακόμα πιο 
επικοδομητικό αν γινόταν με συντονισμένη προσπάθεια ολόχρονα όχι πριν ή μετά από εκλογές 
απαραίτητα. Η δε συμμετοχή από την ηγεσία και τα πολιτικά πρόσωπα του ΑΚΕΛ στο διάλογο θα 
ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική παρόλες τις προκλήσεις που προυποθέτει η εν λόγω κίνηση. 

Costas Ierides Melina Lim άποψη μου είναι ότι ο διάλογος με τα σχόλια και τις εισηγήσεις αφορά όλα 
τα άτομα πλην των επίσημων στελεχών πχ Γραμματεία, ΚΕ και βουλευτών. Πιο καλό θα είναι να 
παρακολουθουν τη συζήτηση και να μελετήσουν τις τελικές προτάσεις μαζί με τις υπόλοιπες 
εισηγήσεις από τις ΚΟΒ. Άλλωστε αυτός θεωρώ ήταν και ο στόχος της σελίδας. Να ακούσει το 
επίσημο ΑΚΕΛ τις απόψεις και εισηγήσεις της κοινωνίας πέραν των μελών. Παρολο που είμαι απλό 
μέλος επέλεξα επίσης να μην εκφέρω εδώ εισηγήσεις καθώς θα ακολουθήσω την επίσημη οδό μαζί 

https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=989294551123578
https://www.facebook.com/nickirki82?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/nickirki82?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/costas.ierides.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?hc_location=ufi
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με τα υπόλοιπα μέλη. Αυτό θα πρέπει να γίνει δεκτό από εσάς καθώς αποτελεί στο παρόν διάστημα 
την επίσημη διαδικασία του ΑΚΕΛ. 

Melina Lim Eίναι απόλυτα σεβαστό αυτό Costas αν αυτή είναι η επίσημη θέση σας. Στο μέλλον 
ομολογουμένως θα ήθελα να υπάρξει ευρύτερος διάλογος πολιτικών και πολιτών. Αυτό σαν 
ανατροφοδότηση. Το μήνυμα εστάλη και είμαι πια σίγουρη ότι έφτασε και στον παραλήπτη. Σε 
ευχαριστώ θερμά για την μέχρι τώρα συνδρομή σου στην προσπάθεια αυτή. 

George Melachrinos Μελινα,  
".....Στο μέλλον ομολογουμένως θα ήθελα να υπάρξει ευρύτερος διάλογος πολιτικών και πολιτών..." 
Παντα πρέπει να υπάρχει. Οι παραδοσιακές μορφές, ανεπαρκείς (λεμε αρκετοί). Ειδικά το ΑΚΕΛ, 
εγκαινίασε και τροπο άλλον. Οι πολιτικοί, ζητούν απο τους πολίτες αποψη. Νομίζω οτι αυτο ειναι 
ήδη μια κατάκτηση. Βρες τροπο, ολα τα του Akelisten, να μεταφερθούν εκει....(αν μπορούσα να 
βοηθήσω, θα το ´κανα ευχαρίστως...) 

Melina Lim Θα σταλεί σχετική αναλυτική επιστολή στην ΚΕ. 

Costas Ierides Μελινα Ιεραρχικά είμαι απλό μέλος στο ΑΚΕΛ άρα δεν θα μπορούσα να εκφράσω την 
επίσημη θέση. Το σχόλιο αποτελεί την άποψη μου. Θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό θα έχετε τη 
δυνατότητα πιο αποτελεσματικης παραγωγής θέσεων και εισηγήσεων. Η αντίθετη περίπτωση θα 
οδηγήσει σε μακρές συζητήσεις οι οποίες μπορεί να εκτροχιασουν από την ουσία. Άλλωστε αυτό 
φάνηκε ήδη από προηγούμενες αναρτήσεις. Καλή συνέχεια. 
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Λ. ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

Λ.1 ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΚΕΛ και ποδόσφαιρο (Yiannis Pazouros) 

Επιβάλλεται να επανεξεταστεί η σχέση του ΑΚΕΛ με διάφορα αθλητικά και συγκεκριμένα 
ποδοσφαιρικά σωματεία. Γνωρίζω τους ισχυρούς πολιτικούς και ιστορικούς δεσμούς που υπάρχουν 
με συγκεκριμένα σωματεία αλλά πρέπει τόσα χρόνια μετά να εξετάσουμε ξανά την όλη διαδικασία 
συσχέτισης, αν και εφόσον υπάρχει. Η ίδρυση των ομάδων αυτών σε μια άλλη εποχή ήταν πράγματι 
επαναστατική πράξη αντίδρασης και αντίστασης, σήμερα όμως;  

Με το πέρασμα των χρόνων είναι ξεκάθαρο πλέον πως ο αθλητισμός γενικότερα και το ποδόσφαιρο 
ειδικότερα έχουν περάσει στον έλεγχο του κεφαλαίου και των επιχειρηματιών, ενώ σημαντική και 
αρκούντως ανησυχητική είναι η ενασχόληση του υποκόσμου με τον αθλητισμό. Δυστυχώς τα 
σωματεία εξαρτώνται αποκλειστικά οικονομικά από τις χορηγίες μεγάλων εταιριών, ιδιωτικού κυρίως 
τομέα. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν ακόμα και ιστορικά σωματεία, τα οποία παραδοσιακά ανήκουν 
στον αριστερό χώρο υποχείρια στις ορέξεις των μεγάλων εταιριών. Δεδομένης μάλιστα της κυριαρχίας 
της δεξιάς στο ποδόσφαιρο, σε θέσεις κλειδιά στην ομοσπονδία, μοιάζει το παιχνίδι να έχει χαθεί 
οριστικά.  

Από την άλλη πλευρά βλέπουμε πως ο κόσμος και ιδιαίτερα η νεολαία παθιάζεται και ενώνεται με το 
ποδόσφαιρο σε τέτοιο βαθμό που το θεωρεί σημαντικότερο ακόμα και από την κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση του τόπου. Οι επιτυχίες ή οι αποτυχίες της ομάδας παίζουν πρωταρχικό ρόλο 
στη ζωή μας. Για το ΑΚΕΛ και τη νεολαία του, οι ομάδες και οι οπαδοί τους ήταν πάντοτε ένας πιο 
εύκολος στόχος προσέγγισης. Δυστυχώς, για λόγους που δεν είναι της ώρας να αναλυθούν, δεν γινόταν 
η κατάλληλη ιδεολογικοπολιτική δουλεία με αποτέλεσμα πολλοί νέοι, κυρίως, να μην 
αντιλαμβάνονταν τη διαφορά μεταξύ της ομάδας και της πολιτικής οργάνωσης. Στη σημερινή εποχή 
λοιπόν της πολιτικής απαξίωσης και ισοπέδωσης των πάντων, αυτά τα άτομα επέλεξαν την ομάδα, όχι 
μόνο φυσικά γι΄αυτούς τους λόγους αλλά για μια σειρά από γεγονότα που έπληξαν τις εκατέρωθεν 
σχέσεις. Φυσικά θα πρέπει να εξεταστεί και να αναλυθεί κατά πόσον υπάρχει η οποιαδήποτε επαφή 
αυτών των ατόμων με νέα σχήματα του αριστερισμού ή του αναρχικού χώρου.  

Δεν εξετάζω τις συγκεκριμένες ενέργειες του ΑΚΕΛ για αυτά τα θέματα, ούτε θεωρώ ότι μας αφορούν. 
Αυτό που όμως πρέπει επιτέλους να συζητηθεί είναι αν πρέπει ένα κόμμα με τη μορφή, την ιδεολογία 
και τη δράση του ΑΚΕΛ να έχει τέτοια άμεση ή έμμεση σχέση με ποδοσφαιρικά σωματεία. Μήπως ήρθε 
η ώρα να δοθούν τα ηνία σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον επιχειρηματικό 
αυτό κόσμο και αν και εφόσον τα μέλη του σωματείου διαφωνούν να το αντικόψουν; Ποια πρέπει να 
είναι η σχέση του ΑΚΕΛ σήμερα με τον επαγγελματικό πλέον αθλητισμό;  

Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις, στη Κύπρο βλέπουμε ότι στα παραδοσιακά δεξιά σωματεία 
διαδραματίζεται ένα διαφορετικό σκηνικό. Δυστυχώς οι οργανωμένες κερκίδες των δεξιών σωματείων 
έχουν μετατραπεί σε εκκολαπτήρια φασιστών. Είναι γνωστό ότι το ΕΛΑΜ ελέγχει σήμερα τους 
οργανωμένους οπαδούς αυτών των ομάδων και στρατολογεί πολλούς νέους στις γραμμές του. 
Μάλιστα Πρόεδρος Συνδέσμου ομάδας ήταν υποψήφιος του ΕΛΑΜ στις εκλογές. Επιπρόσθετα οι πιο 
μεγάλοι φίλαθλοι αυτών των ομάδων δεν φαίνεται να εναντιώνονται στα κόμματα τους, ούτε να 
εναντιώνονται στους οργανωμένους των ομάδων τους.  

Καταλήγοντας θεωρώ αναγκαία την απεξάρτηση των σωματείων από το ΑΚΕΛ και την παράλληλη 
απεξάρτηση του κόμματος από τα σωματεία. Ο καθένας ας βαδίσει τον δρόμο του, αφού φαίνεται πως 
αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να είναι παράλληλος.  
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Στο κάτω κάτω οφείλουμε να παραδεχθούμε πως τα συμφέροντα ενός αριστερού εργατικού κόμματος 
δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τις φιλοδοξίες ενός σωματείου, για ευρωπαϊκές επιτυχίες, στον 
σημερινό βρώμικο χώρο του ποδοσφαίρου.  

Υ.Γ: Προφανώς και η όλη άποψη χρίζει μεγαλύτερης ανάλυσης και μελέτης αλλά μπορεί να αποτελέσει 
την απαρχή για μια συζήτηση στο θέμα.  

#AKEListen 

Λ.1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας
  

Panos Parras Είναι πολύς κόσμος που συμμερίζεται την άποψή σου και το έχουν εκφράσει δημόσια.. 
όντως είναι καιρός για απαγκίστρωση των σωματείων από το ΑΚΕΛ και το ανάποδο 

Petros Attas Επίσης εν ένας που τους λόγους που έμπλεξε στη Δρομολαξιά... 

Neoclis Neocleous Φίλε, χαιρετώ την πρότασή σου και έρχομαι με αντιπρόταση. Να προσθέσω ότι η 
αποπολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου μέσω της αποτυχίας της ιδεολογικής δουλειάς ανάμεσα στους 
νέους δεν είναι αποτυχία της αποκλειστηκά αλλά έγκειται στην γενική αποϊδεολογικοποίηση από την 
οποία υποφέρει η κοινωνία μας . Εξάλλου είναι γενικώς παραδεχτό ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί 
καθρέφτης της κοινωνίας μας. Υπάρχουν όμως οι τρόποι να ανατραπεί το σκηνικό. 

Φέρι πειν, γνωρίζοντας ειδικά τις ομάδες που κινούνται στο χώρο της αριστεράς, θεωρώ πως μπορούν 
να παίξουν το ρόλο τους στο κίνημα χωρίς, όντως, τις νουθεσίες του κόμματος. Η χειραφέτηση των 
ομάδων αυτών, στην εποχή που ζούμε φρονώ πως θα έχει θετική επίδραση και στο ένα μέρος και στο 
άλλο. Υπάρχουν οι μηχανισμοί μέσω της ενδυνάμωσης του θεσμού του μέλους για τη δημιουργία 
συμμετοχικής δημοκρατίας εντός των σωματείων. Η ανάδειξη του θεσμού, προσδίδοντας του αξία και 
άρα επιβαρύνοντας το με ευθύνες αλλά και το δικαίωμα να ορίζει τις τύχες του σωματείου του. Η 
αύξηση μελών σε ομάδες θα έπρεπε να ήταν στόχος για το κόμμα , ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότηα 
να μπουν στον "αυτόματο" πιλότο. 

Τα πιο πάνω προσφέρουν αύξηση (αφορολόγητων) εσόδων, ενώ την ίδια ώρα ανεξαρτητοποιούν τις 
ομάδες οικονομικά από τους όποιους κεφαλαιοκράτες καιροφυλακτούν για να τις εκμεταλλευτούν. 
Αφαιρεί επίσης το βάρος της ευθύνης από το ίδιο το κόμμα και έτσι αποφεύγει να χρεωθεί τις 
αποτυχίες την ίδια ώρα που θα χειροκροτηθεί η ενέργεια οικειοθελούς αποχώρησής του. 

Οι ποδοσφαιρικές ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τις εποχής, όπου φθάσαμε στο σημείο 
της ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής, μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν όχημα κοινωνικής 
πολιτικής. Αυτό συνάδει και απόλυτα με τη θέση της Αριστεράς ότι η πολιτικοποίηση βρίσκεται σε 
κάθε έκφανση κοινωνικής ζωής. Το ποδόσφαιρο, ίσως η πιο μαζική σύναξη ανθρώπων, είναι αυτόματα 
το καλύτερο μέσο προώθησης κουλτούρας, χωρίς να συναντάται ο κίνδυνος στιγματισμού της λόγω 
σύνδεσής της από το ευρύ απολιτικοποιημένο κοινό, με κομματικές και/ή μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text
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Λ.2 ΠΡΟΤΑΣΗ: Πρόταση/άποψη (Neoclis Neocleous) 

Το πιο κάτω αποτελεί απάντηση μου σε ανάρτηση φίλου σχετικά με τη σχέση του ΑΚΕΛ με το 
ποδόσφαιρο. Για να μην μακρηγορήσω περισσότερο, θα επανέλθω με ακόμα ένα κείμενο περί του 
θέματος. 

Η αποπολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου μέσω της αποτυχίας της ιδεολογικής δουλειάς ανάμεσα 
στους νέους δεν είναι αποτυχία της αποκλείστηκα αλλά έγκειται στην γενική αποϊδεολογικοποίηση 
από την οποία υποφέρει η κοινωνία μας . Εξάλλου είναι γενικώς παραδεχτό ότι το ποδόσφαιρο 
αποτελεί καθρέφτης της κοινωνίας μας. Υπάρχουν όμως οι τρόποι να ανατραπεί το σκηνικό. 
Φέρει πειν, γνωρίζοντας ειδικά τις ομάδες που κινούνται στο χώρο της Αριστεράς, θεωρώ πως 
μπορούν να παίξουν το ρόλο τους στο κίνημα χωρίς, όντως, τις νουθεσίες του κόμματος. Η 
χειραφέτηση των ομάδων αυτών, στην εποχή που ζούμε φρονώ πως θα έχει θετική επίδραση και στο 
ένα μέρος και στο άλλο. Υπάρχουν οι μηχανισμοί μέσω της ενδυνάμωσης του θεσμού του μέλους για 
τη δημιουργία συμμετοχικής δημοκρατίας εντός των σωματείων. Η ανάδειξη του θεσμού, 
προσδίδοντας του αξία και άρα επιβαρύνοντας το με ευθύνες αλλά και το δικαίωμα να ορίζει τις τύχες 
του σωματείου του. Η αύξηση μελών σε ομάδες θα έπρεπε να ήταν στόχος για το κόμμα , ούτως ώστε 
να έχουν τη δυνατότητα να μπουν στον "αυτόματο" πιλότο. 

Τα πιο πάνω προσφέρουν αύξηση (αφορολόγητων) εσόδων, ενώ την ίδια ώρα ανεξαρτητοποιούν τις 
ομάδες οικονομικά από τους όποιους κεφαλαιοκράτες καιροφυλακτούν για να τις εκμεταλλευτούν. 
Αφαιρεί επίσης το βάρος της ευθύνης από το ίδιο το κόμμα και έτσι αποφεύγει να χρεωθεί τις 
αποτυχίες την ίδια ώρα που θα χειροκροτηθεί η ενέργεια οικειοθελούς αποχώρησής του.  

Οι ποδοσφαιρικές ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τις εποχής, όπου φθάσαμε στο σημείο 
της ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής, μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν όχημα κοινωνικής 
πολιτικής. Αυτό συνάδει και απόλυτα με τη θέση της Αριστεράς ότι η πολιτικοποίηση βρίσκεται σε 
κάθε έκφανση κοινωνικής ζωής. Το ποδόσφαιρο, ίσως η πιο μαζική σύναξη ανθρώπων, είναι αυτόματα 
το καλύτερο μέσο προώθησης κουλτούρας, χωρίς να συναντάται ο κίνδυνος στιγματισμού της λόγω 
σύνδεσής της από το ευρύ απολιτικοποιημένο κοινό, με κομματικές και/ή μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες. 

Λ.3. ΠΡΟΤΑΣΗ (Heraclis Hadjiarapis) 

Θα ήθελα λίγο να μιλήσω για την νοοτροπία του "50 άτομα είναι" (sic). Το θέμα είναι και 
ποδοσφαιρικό, όσοι είστε τυχών αλεργικοί αποφύγετε το :) 

Θα ήθελα να ρωτήσω ρητορικά κατα πόσο το ΑΚΕΛ έχει την πολυτέλεια να έχει ένα συνεχή πόλεμο με 
ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας που παραδοσιακά είναι ψηφοφόροι του. Η απάντηση είμαι σίγουρος 
είναι ότι είναι από όλους ΟΧΙ.. 

Όμως γιατί συνεχίζει εδώ και σχεδόν μια 15ετία μια κόντρα που όλο και γιγαντώνεται? Κάποτε ήταν οι 
15 του Μ... (αποδόθηκε σε προσωπικά κίνητρα), μετά έγιναν καμμιά 50αριά (σιγά μην τους βάλουμε 
και φτι), μετά έγιναν μια "μικρή μειοψηφία" παιδιά διαλυμένων οικογενειών (σιγά μεν κάνουν 
κουμάντο τους πολλούς), μετά η μικρή μειοψηφία έγιναν Λιλληκαίοι, από Λιλληκαίοι ακολούθως 
γιγαντώθηκαν με την βοήθεια των σκοτεινών δυνάμεων (ήταν επίκαιρο μάλλον λόγω της νέας ταινείας 
Star Wars).. 

https://www.facebook.com/airycy?fref=nf
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Φτάσαμε ένα βήμα πριν τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και αυτή η μερίδα του κόσμου η οποία 
απαρτιζόταν από οργανωμένους οπαδούς από όλες τις πόλεις της Κύπρου (και εξωτερικού), άλλους 
οπαδούς της Ομόνοιας αλλά και από πιο "light" οπαδούς που συμψήφισαν αυτή την κατάσταση με τα 
τόσα άλλα παράπονα τους και τα "50 άτομα είναι" έγιναν "κίνημα" και μιλούσε για πρώτη φορά 
κάποιο σύνολο, που παραδοσιακά ήταν στην πρώτη γραμμή, ανοιχτά κι επίσημα εναντίων του 
κόμματος, αφού πρώτα βρήκε κλειστές πόρτες και βουλωμένα αυτιά. 

Το επόμενο επιχείρημα που θα ακουστεί που κάτω είναι ότι δεν είναι το επίσημο κόμμα που κάνει 
αυτό τον πόλεμο σε νεολαίους.. Τι να πρωτοθυμηθώ? Τις αδικαιολόγητες συλλήψεις κόσμου στο 
Παπαδόπουλος επί διακυβέρνησης Χριστόφια? Τις συγχαρητήριες επιστολές στην αστυνομία για τις 
συλλήψεις? Την στήριξη Δώρου Σεραφείμ όπου επανειλημμένα λέει ότι δεν θέλει να τα βρει με τούτο 
τον κόσμο? Τις απειλές Άνδρου μετά την πορεία, ότι θα κατεβάσει κόσμο κι αυτός να μας κάμει καλά?  

Το πρόβλημα που θέλω να θίξω με αυτό το ποστ δεν είναι η Ομόνοια και τα προβλήματα της αλλά το 
πρόβλημα του κόμματος να αφουγκραστεί την βάση και η συνεχής προσπάθεια απαξίωσης σε όποιον 
σηκώσει κεφάλι. Πρέπει να μάθετε να σέβεστε και τον τελευταίο τροχό της αμάξας της αριστεράς στην 
Κύπρο. Είμαστε μια σταλιά τόπος και τα "50 άτομα είναι" αύριο θα γίνουν 100, 500, 5000.. 

Ναι! Ο καθένας με τον πόνο του και τα 50 άτομα με τον δικό τους! 

Λ.3.1. Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας
  

Makis Kazakeos Φίλε Ηράκλη ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ δεν συζητώ στα φβ τα θέματα αυτά και σου 
εξήγησα και πολλές φορές τους λόγους. Όμως επειδή το γράφεις εδώ και επειδή θεωρώ ότι δεν είναι 
"οπαδική" σελίδα και είναι καιρός για να σκεφτούμε και θα συζητήσουμε τα πάντα θα το πράξω. Για 
να αντιληφθούν και κάποιοι δαμέσα γιατί ο Μάκης ή το κάθε στέλεχος του ΑΚΕΛ (εν πασει περιπτώσει 
προς πληροφόρηση όλων απλό μέλος είμαι) δεν έχουμε πρόβλημα με τον διάλογο, τις απόψεις, τις 
εισηγήσεις αλλά με το υβρεολόγια, την απαξιώση και την λασπη τους. Ότι δεν σεβαστήκαν την 
"απαίτηση" να σβηστεί καθε τι που κάνει προσωπική επίθεση και άφησαν όλες τις συζητήσεις να είναι 
ανεξέλεγτες προς ζημιά αυτού που είτε πραγματικά είτε δήθεν ήθελαν να κάνου. Ασφαλώς με αυτούς 
δεν θα κάνω καμια συζήτηση όποιου επιπέδου ή θα τους απαντήσω. Ασφαλώς και θα τους 
σκυκοβρίσω και πάλι οταν με προκαλούν. Αλλα αυτο δεν θα μου αφαιρέσει το δικαίωμα ή και καθήκον 
να μιλήσω με ανθρώπους σαν εσένα που ξέρω πραγματικά τα ΑΓΝΑ τους κίνητρα. 

Για το θέμα αυτο θα σου πω ξεκάθαρα και ας με πετροβολήσουν όσοι θα διαφωνήσουν μαζί μου δεν 
έχω προβλημα. Ο τρόπος και τα μοντέλα διαχείρισης των σωματείων στην Κύπρο ΑΠΟΤΥΧΑΝ ΟΛΑ. Το 
μόνο μοντέλλο που πέτυχε είναι ο φούλης και ο κούτσο να τα διούν του αποελ. Δεν θα αναλύσω 
ασφαλώς εδώ όλα εκείνα τα μοντέλα. Οι λόγοι που αποτύχαν πολλοί αλλά θα τους συνοψίσω σε μια 
λέξη. Νοοτροπία. Είμαστε φίλε πρόχειρος λαός, μην μεθοδικός, με ατζέντες άλλες απο εκείνες που 
λέμε, μη επαγγελματίες, ταμπεραμέντο μεσογειακό και για αυτό τα κάναμε σκατά στην οικονομία, στο 
κυπριακό, στον στρατό, την κυβέρνηση, τηνπαιδειά, το χρηματηστήριο, τονο τουρισμό ΠΑΝΤΟΥ. 
Περνώντας από αυτό το γενικό για την ΟΜΟΝΟΙΑ θα πω ασφαλώς και έγιναν τεράστια λάθη σε 
αποφάσεις επιλογές κλπ οπως βέβαια και πολύ λανθασμένες αντιδράσεις και δράσεις από 
οργανωμένους και μη.  
Δεν θέλω να ξίνω πληγές απλά να πω την λύση. Και η λύση μια είναι και θέλει πολύ κόπο και θέληση. 
Να ΑΠΟΚΥΡΗΧΤΕΙ απο όλους η αντιπαράθεση. Και τους μεν και τους δε. Να κλειστούν σε ένα γραφείο 
ώρες, μέρες, μήνες να τα βρουν. Εχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. Να αφήσουν στην άκρη όλοι απόλυτες σκέψεις 
και τοποθετήσεις. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. Δεν θα το συνεχίσω εδώ. 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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Panos Polycarpou Μακη μου συμφωνω οτι το group εν για πολιτικες συζητησεις αλλα το 
συγκεκριμενο γεγονος μπορει να επηρεασε πολλα μπορει και λιγο το αποτελεσμα των εκλογων. 
Σιγουρα επηρεασε. Γιαυτο θα συνεχισω την κουβεντα. 
@ Heraclis : φιλε μου η ερωτηση σου ειναι λαθος διατυπωμενη κατα την αποψη μου. Η ερωτηση σου 
θα επρεπε να ηταν "κατα ποσο το ακελ ΝΟΜΙΖΕΙ πως εχει την πολυτελεια...." 

Makis Kazakeos αναφερες οτι ολοι πρεπει να αποκηρυξουν την αντιπαραθεση και θα συμφωνησω 
μαζι σου. Θελω να σε ρωτησω κατι (και δεν ειναι ρητορικη-ειρωνικη ερωτηση, οντως ενδιαφερουμαι 
να παρω απαντηση). Μπορεις λοιπον να μου απαντησεις με σιγουρια ΟΧΙ στα εξης? 
- Το ακελ προσπαθει να εσχει λογο και να ελεγχει την ομονοια? 
Και πιο συγκεκριμενα: 
- Το ακελ στες προηγουμενες εκλογες εκανε οτι περνα που το χερι του (μη εγκριση μελων και 
ταυτοχρονα οδηγιες στα υφισταμενα μελη πολλα εκ των οποιων δεν ειχαν και τις καταλληλες 
γνωσεις που απαιτουσε το βαρος της ψηφου τους) για να μην βγει ο νεος συνδυασμος στην 
προεδρια? 
- Το ακελ με χιλια ζορια αναγκαζει τον Δωρο να ξαναβαλει υποψηφιοτητα μετα την αρνηση του Λωρη 
Κυριακου ουτως ωστε να μην εκλεγει ο συνδιασμος Εμπρος Ομονοια? 
- Αν μπορεις να μου απαντησεις με σιγουρια οχι τοτε θελω να μου πεις γιατι δεν εγκριθηκαν τα 
τελευταια 2-3 χρονια ολες οι αιτησεις μελων. Αν η απαντηση σου δεν αφορα το ακελ και ειναι 
καθαρα θεμα διοικητικο τοτε δεχουμαι να μεν συνεχισουμε την συζητηση δαμε αφου θα ειναι 
ασχετη με το group 

Makis Kazakeos Όχι δεν είναι άσχετη με την συζτήση που γίνεται εδώ για όλα τα θέματα που μας 
αφορούν και σίγουρα αυτό της εμπλοκής ή μη κομάτων στα σωματεία είναι πρώτιστα πολιτικό θέμα. 
Δεν θα πω πολλά. Δεν θα απαντήσω με λεπτομέρειες τις ερωτήσεις σου γιατί "λίγο" με ενδιαφέρουν 
τα λάθη του παρελθόντως και ειδικά η διαιώνιση μιας κοντρας και αντιπαράθεσης δημόσιας και 
ειδικα στα φβ. Όχι οτι θέλω να κρύψω κάτι, όχι ότι θέλω να μην τοποθετηθώ αλλά για να μην 
ανοίξουμε και πάλι τις ίδιες και τις ίδιες ατέρμονες συζητήσεις. Ότι και να έγινε ότι και να ειπώθηκε 
αν δεν βάλουν όλοι κάτω την πολιτική βούληση για τερματισμό της αντιπαράθεσης και δημόσιας 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ότι θα γίνουν τα πάντα για να λυθεί το θέμα τότε το πρόβλημα θα συνεχίσει να μας 
ταλανίζει με καταστροφικά αποτελέσματα όλους. Μπορεί να σου φαίνεται λίγο γενικό ή αόριστο 
αυτό που λέω αλλά πίστεψε με είναι πολύ συγκεκριμένο. Πρέπει όλοι να πάρουν δημοσια δεσμευσή 
ότι θα κατσουν με ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ να βρουν λύση. Και πιστεύω ότι υπάρχουν λύσεις. Τα 
έζησα από κοντά. Αυτό που δεν υπήρχε ήταν αντίληψη για το τι ζημιά γινεται, εμπάθειες, απόλυτες 
τοποθετήσεις και ενέργειες κλπ. Πρέπει να πάρει κάποιους από τα "δύο μέρη" την πρωτοβουλία. 

Panos Polycarpou Ειμαστε μεσα σε ενα group για συζητηση. Θετω σου καποια ερωτηματα τζαι 
απαντας μου διπλωματικα τζαι λαλεις μου το ιδιο πραμα που ειπες πριν να σε ρωτησω το οτιδηποτε. 

Makis Kazakeos Όπως θέλεις πες το φιλε. Σου απάντησα τι πρέπει να γίνει. Τι έγινε πέρσι στην 
συνέλευση κλπ εν παρελθόν. 

Panos Polycarpou Τουτη η μη παραδοχη λαθων εν ενα μεγαλο παραπονο/προβλημα του κοσμου 
απεναντι στο ακελ. Βλεπω οτι δεν αλλαζει. Κριμα. Κατα τα αλλα τα μηνυματα επαρθηκαν. 

Makis Kazakeos Φίλε έχεις ένα μεγάλο λάθος. Εγώ δεν ανήκω εδώ και κάποια χρόνια ούτε στην ΘΥΡΑ 
ούτε στο σωματείο ή σε κάποια σώματα του κινήματος για αυτά τα θέματα. Οπόταν εγώ δεν θα κάνω 
ούτε παραδοχή, ούτε αυτοκριτική για αυτούς κλπ. Ούτε έχω την ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ πληροφόρηση και 
γνώση για το τι πραγματικά συνέβηκε σ' αυτά που ρωτά για να κάνω και σωστή κριτική. Οπόταν αν 
το κάνω θα κάνω ένα λάθος όπως πολλοί που δεν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει και βγάζουν 

https://www.facebook.com/panos.polycarpou?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.polycarpou?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.polycarpou?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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απόλυτα και αυθαίρετα συμπεράσματα από κουβέντες του καφενέ. Ταυτόχρονα όμως παραδοχή 
λαθών κλπ γίνεται αλλά εκεί που πρέπει. Εδώ αν κάτσουμε και πάλι να αναλύουμε τι έγινε και τι δεν 
έγινε το μόνο που θα πετύχουμε είναι τις κουτσομπολίστικες ορέξεις κάποιων ή όλων μας. Εδώ το 
ζήτούμενο ποιό είναι;;;; Παραδεχόμενοι ότι υπάρχει πρόβλημα να κάτσουμε να το συζητήσουμε, 
αποκυρήσσωντας την δημόσια και ζημιογόντα αντιπαράθεση και να βρούμε λύσεις. Όλα τα άλλα με 
το συμπάθειο δεν είναι για τα φβ και αυτή ήταν η δική μου προσωπική τακτική εδώ και χρόνια. 

Heraclis Hadjiarapis Οι προαναφαιρόμενες δεσμεύσεις φαντάζομε θα γίνουν μετά τις εκλογές της 
Ομόνοιας? Και δεν καταλαβαίνω γιατί όχι στο fb. Τους κάνει ζημιά στην εικόνα μην δει ο κόσμος ότι 
φέρονται υπεροπτικά? Αυτός ο φόβος για την δημόσια συζήτηση και οι "υποσχέσεις" για μελλοντικές 
αλλαγές είναι που μας έφεραν στο σήμερα. Βλέπεις οι "υποσχέσεις" και το βρίσκω δικαιολογίες να 
σπρώξω μια κατάσταση ως παρακάτω ήταν για χρόνια εργαλείο, το οποίο έχει τσακρίση όμως που 
την πολλή την χρήση :) (Δεν αναφέρομε στον Μάκη για να μεν παρεξηγηθώ). 
 
Τέλος μιλάς για δύο μέρη και αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ο ψηφοφόρος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
σαν ιδιοκτησία σου για να τους λες ότι πρέπει να κάνει υποχωρήσεις. Για να σε "τιμώρησε" με την 
ψήφο του πάει να πει έκανες κάτι λάθος, αυτός που πρέπει να κάνει την υποχώρηση και να αναλάβει 
πρωτοβουλίες νομίζω είναι το κόμμα. Από την άλλη δεν το έκανε ούτε πριν τις βουλευτικές που τον 
έκαιγε το θέμα μιας και παίζονταν μερικές χιλιάδες ψήφοι, θα πάρει τώρα πρωτοβουλία που έχει το 
πάνω χέρι στις εκλογές της Ομόνοιας? Και ξαναπάω στην πρώτη μου ερώτηση. Οι δεσμεύσεις που 
την μεριά του κόμματος θα έρθουν μήπως μετά τις εκλογές στην Ομόνοια? 

Makis Kazakeos Η θέση μου στο μόνο σου ουσιαστικό ερώτημα που έβαλες ρε διαχρονικά πρίχτη :p 
είναι οτι ασφαλώς ότι είναι να γίνει να γίνει ΤΩΡΑ !!! Όλα τα άλλα εν το πριξιόν σου και βαρκούμε να 
το αναλύσω :p . Θα πω όμως κάτι που βγαίνει μέσα από τα γραφόμενα σου και εν ουσιαστικό. Είτε 
χωρίς να το θέλεις ή θελημένα κάνεις το λάθος του ...εγώ πετσί εσύ τομάρι. Έχεις την άποψη σου 
ποιος φταίει ...οκ.... Σε μια "προσπάθεια" επίλυσης διαφορών δεν τες "προβάλεις" σαν επιχείρημα 
για το τι πρέπει να γίνει και από ποιον απόλυτα. Αστο (δηλαδή αν πάρει πρωτοβουλία η θύρα ενναν 
λάθος;;;;) ασφαλώς οχι. 
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Μ. ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ 

Μ.1 ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΚΕΛ και Ακροδεξιά (Panos Parras) 

Το ΑΚΕΛ μπορεί να αποτελέσει πραγματικό ανάχωμα στην άνοδο ακροδεξιών μιασμάτων, φτάνει να 
αφήσει στην άκρη την ξύλινη ρητορική περί φασιστών, πραξικοπήματος και ναζισμού. Όχι ότι δεν 
πρέπει να γνωρίζει κανείς την ιστορία, ή ότι αμφισβητείται η ιστορικότητα των πιο πάνω, αλλά γιατί 
όσοι έχουν μολυνθεί με τον ιό της μισαλλοδοξίας δεν πιάνουν από αφορισμούς ή γραφικές 
τηλεοπτικές καταδίκες. 
Η αριστερά οφείλει να απαντήσει με τις αρχές και τις αξίες της, να μεταδώσει έμπρακτα την 
αλληλεγγύη, την ανοχή στη διαφορετικότητα, τη δημοκρατία, την αξιοκρατία και την εντιμότητα. 
Το ΑΚΕΛ είναι ικανό να σταθεί εμπόδιο στην ακροδεξιά, όντας το ίδιο φορέας των πανανθρώπινων 
αξιών.. 

Μ.1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας
  

Yiannis Christou Re fille pragmatika theoris to akel oti xrisimopii xilini glosa 

Panos Parras Γιάννη με το να βγεις σ ένα τηλεοπτικό πάνελ και να δηλώσεις ότι όσοι ψήφισαν ΕΛΑΜ 
είναι φασίστες και ασπάζονται το ναζισμό, θεωρείς ότι μπορείς να εξηγήσεις επαρκώς τι πραγματικά 
πρεσβεύει η ναζιστική θεωρία; Υπάρχει περίπτωση με τέτοιες δηλώσεις να μεταπείσεις ένα 20χρονο 
ότι πολύ κακως εως εγκληματικώς έπραξε που ψήφισε ΕΛΑΜ; Πιο πιθανόν είναι να τον ρίξεις πιο βαθιά 
στο φασισμό γιατί θεωρεί ότι τον απορρίπτεις αβίαστα. 

Yiannis Christou Pou kola touton omos me xilinin glosa 

Panos Parras Αυτή η δήλωση που σου εφερα ως παράδειγμα πιο πάνω αποτελεί ξύλινη- τυπική 
γλώσσα. Με αυτά δεν λύνεις το πρόβλημα της μετάδοσης των φασιστικών αντιλήψεων, αλλά 
προκαλείς αντίθετα αποτελέσματα. Στο πρόβλημα θα απαντήσει η παιδεία σε μακροπρόθεσμη βάση 
και η δράση της αριστεράς σε μεσοπρόθεσμη 

Antreas Limisis file mou den kseroun ti tous ginete. to akel einai egklovismeno stis pseutoaggilwseis tou. 
Thimate tin aristera mono stis epetious. #aristera_pou_ta_LIDL 

Dora Demetriou Τρείς φορές που έτυχε να παρακολουθήσω πολιτική συζήτηση με βουλευτές του Ακελ 
και του Ελαμ,οι βουλευτές του Ακελ έκαναν κατά μέτωπο επίθεση στους Ελαμιτες αναφερόμενοι στους 
ναζιστικούς χαιρετισμούς και τους στενούς δεσμούς του Ελαμ με τη Χρυσή Αυγή...ενώ αυτοί 
παρουσιάζονται ήρεμοι συζητητες με φιλολαικες προτάσεις!!!Αυτή η στάση φοβούμαι οτι θα έχει τα 
αντίθετα αποτελέσματα απο αυτά που θα θέλαμε!! 

Petros Attas Τουλάχιστον επικοινωνιακά εν επιεικώς fail. 

Yiannis Christou Nomizo dora to na xaidevoumen tin koufi eto pou ekatalixame 

Dora Demetriou Εν τούτο το θέμα εν την εχαιδευαμε νομίζω αντι να πιασουμε τον κόσμο απο κοντά 
και να δούμε γιατί άρχισε να απομακρύνεται,οχι το 2016 προ πολλού, η έννοια μας ήταν να μην 
προσκληθεί εκπρόσωπος του Ελαμ στο ίδιο πανελ ετω τώρα που θέλουν δεν θέλουν πρέπει να 

https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/antreas.limisis.12?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/aristera_pou_ta_lidl?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
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κάθονται μαζί τους και να συζητούν!!και το θέμα είναι οτι τώρα θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα 
γιατί από οτι φενεται έχουν στρατηγική!! 

Yiannis Christou Fora en meri kate men exeis dikeo to thema eprepe to 8 na stragkalithi touton meta 
omos eixen diafora na kanoume alla eperimenamen opos panta tin istati stigmi na antidrasoume pou 
en ginete tiptoe 

Panos Parras Γιάννη δεν βγάζουμε εσώψυχα.. εδω μαζευτήκαμε για να καταθέσουμε απόψεις κ 
προτάσεις. Θα χαρώ ιδιαιτέρως να διαβασω και τις δικές σου προτάσεις για το θέμα. Η δική μου είναι 
αυτή που είδες, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλαπλάσιες.. 

Yiannis Christou Fille egrapsa kati sosialismos I vaarvarotita 

Maria Yannakaki Τρέφω μεγάλες αμφιβολίες κατά πόσο είναι σωστή η τακτική των κομμάτων να 
δέχονται ως συνομιλητές τους ΕΛΑΜίτες. Εμείς είχαμε πάρει απόφαση να αποχωρούμε αν ήταν 
προσκεκλημένος ΧΑίτης. Θα μου πείτε ότι δεν απέδωσε ιδιάιτερα αυτή η τακτική, αφού και μετά τη 
δολοφονία Φύσσα (όπου έμπρακτα πλέον όποιος στηρίζει ΧΑ, στηρίζει φασίστες δολοφόνους), η ΧΑ 
είναι τρίτο κόμμα. Όμως η μειλίχια λαικίστικη ψευτολαοφιλής εικόνα που βλέπω στα κυπριακά 
κανάλια και τα γελάκια και οι χειραψίες με τους βουλευτές εν΄χουν τον κίνδυνο ο κυπριακός λαός να 
τους συνηθίσει, να τους εγγράψει στην πολιτική κανονικότητα (αύτό που έλεγε ο Melenchon στους 
γάλλους δημοσιογράφους "il ne faut pas banaliser Le Pen". Νομίζω ότι κάθε στιγμή θα πρέπει να 
τονίζεται η αποδεδειγμένη σχέση τους με την ΧΑ (υπάρχει βίντεο Μιχαλολιάκου που μιλά για το 
αδερφό κόμμα και την στήριξη που παρεχει ο λεβέντης Αρχιεπίσκοπός σας), να σημειώνεται ότι είναι 
πολιτικοί επίγονοι αυτών που και η δική τους υπογραφή υπάρχει στη σημαία του Πενταδάχτυλου, να 
ακολουθηθεί "η οσμή του χρήματος" (πως διατηρούσαν πέντε χρόνια γραφεια στους κεντρικούς 
δρόμους των μεγάλων πόλεων του νησιού) και τι απέγινε με τις καταγγελίες Κυπριανού και 
Χαραλαμπίδου. Να δείξει το ΑΚΕΛ ότι θα τους πολεμήσει ακριβώς με τα όπλα της Δημοκρατίας που 
αυτοί θέλουν να καταστρέψουν: τον κοινοβουλευτισμό, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα 

Maria Christou Milioti Το να μεταφερουμε τα παντα στην σφαιρα της πολιτικης και αρα της "πολιτικης 
συμπεριφορας και αντιμετωπισης" ειναι μαλλον καπως αφελες. Ο φασισμος δεν αντιμετωπιζεται με 
σαβουαρ βιβρ αστικων μυθολογιων, ουτε εχει να κανε με την ενσωματωση του φασισμου στην αστικη 
δημοκρατια -- ωστε να αποτραπει το περισσοτερο κακο. Ο φασισμος ειναι κομματι της αστικης 
δημοκρατιας και αυτονομειται μονο και μονο για να επαναφερει σε ταξη τους ορους επιβιωσης του 
Καπιταλιστικου συστηματος. Στη ριζα ειναι το προβλημα, δηλαδη στη ριζα του οικονομικου 
προβληματος. Οταν ο καπιταλισμος δεν μπορει να αναπαραχθει θα χρησιμοποιησει ολους τους 
δυνατους τροπους για να το πετυχει.Σιγα να μην εξαρταται η εξαπλωση του φασισμου απο το "πως θα 
τους μιλησουμε"... 

Dora Demetriou Κατά την άποψη μου η ρίζα του προβλήματος στη Κύπρο δεν είναι μόνο η οικονομική 
κρίση αλλά και η απαξίωση της πολιτικής απο τους πολίτες και το Ακελ έχει το μερίδιο του σε αυτό 
ίσως όχι για τον τρόπο που μιλούσε αλλά ακριβώς επειδή δεν μιλούσε επαρκώς στον 
κόσμο!!(βλ.σχόλια του κ. Αρτεμιου) 

 

 

 

https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
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Ν. ΔΡΑΣΕΙΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ   

Ν.1 ΠΡΟΤΑΣΗ (Petros Attas) 

Ξέρω το ότι εννα βάλω φωθκιές αλλά ας είναι. Χρειάζουνται τούτα; Οι στολές, τα στρατιωτικά 
εμβατήρια, τα τύμπανα, η ομοιομορφία... Τζιαι ούλλα τούτα σε μωρά. Ταιριάζουν στο ΑΚΕΛ; Γίνεται 
που τη μια να απορρίπτουμε τις στρατιωτικές τζιαι τες μαθητικές παρελάσεις, τη μαθητική στολή τζιαι 
που την άλλη να παρουσιάζουμε τούντην εικόνα; Νομίζω καιρός να τα διαλύσουμε τούτα. Αργήσαμε 
μάλιστα. 

Ν.1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας
  

Peter Iosif Εμενα αρεσαν μου οι μιτσιοι! Νομιζω ειμουν σε τζιεινη την παρελαση τζιαι ηταν 
εντυπωσιακο. Λεμεσο εν ειχαμε τεθκια πραματα. 
Οσο για τις στολες αν θελουν ας τις εχουν αν θελουν, αν δεν ας μεν. Τα πλειστα τεθτοια συνολα απο 
την Επιλογη (χορωδια) ως και στο εξωτερικο εχουν. 

Peter Iosif Αλλα σε γενικες γραμμες αρεσε μου το φορουμ. Οκ εσιει πολλα προσωπικα, καπου καπου 
φιλολογουμε τζιαι λλιο αλλα εσιει τζιαι καλες ιδεες τζιαι εν ωραιο 

Makis Kazakeos Εγώ πάντως να σε γλύψω ξέρεις ότι εν έχει τσιάνς και θα σου το πω ξεκάθαρα και ότι 
θέλετε πέστε μου. Σου τα έγραψα και πιο κάτω για τα Εδονόπουλλα και δεν θα επαναλάβω εδώ. Αν 
δεν τα διάβαζε άλλος κόσμος θα άρχιζα διαφορετικά αλλα επειδή στόχος εν η πληροφόρηση και όχι 
απλά να σε καταδείξω σαν συνειδητά πολέμιο του κινήματος θα πω κάτι για τις στολές. Και γω ειμαι 
ενάντια στις στολές και την ομοιομορφία κλπ. Ενάντια στις γραβάτες κλπ ομως αποδέκτηκα ότι η ζωή 
δεν είναι πάντα όπως την θέλουμε. Είναι μια παράδοση οι στολές των φιλαρμονικών ή το Κόκκινο 
Μαντήλι κλπ που καθόλου δεν με ενοχλεί οτι οι συμμετέχοντες σ' αυτές επιθυμούν και τις επιζητούν. 
Όπως επίσης και σειρά άλλα πράγματα που μας ενοχλούν αλλά και στην ζωή μας προσωπικά οι ίδιοι 
δεχόμαστε τους όποιους σωστούς και δημιουργικούς συμβιβασμούς. Δεν νομίζω τωρά να κωλλιούν 
με λία λόγια τα τζέρατα μας οι στολές των φιλαρμονικών. Όμως είμαι και υπερ της πειθαρχίας αν και 
απείθαρχος σε πολλα πράγματα προσωπικά λόγω χαρακτήρα. Το να κάνεις μια παρέλαση με τάξη 
δεν είναι ...φασισμός ούτε θυμίζει παρελάσεις των νέων του χίτλερ και του μουσολίνι. Το θέμα όμως 
εδώ εν άλλο. Αυτό το γκρουπ έγινε για να υποβάλει προτάσεις προς το ΑΚΕΛ ή για να μπει ο Αττάς ή 
ο οποιος Αττας και ΟΤΙ γράφει να είναι ασφαλώς ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ για το κόμμα;;;;; Και δεν είναι απλά 
άποψη μου. Είναι δεδομένο ότι σε ενοχλούν τα πάντα στο ΑΚΕΛ. Συγνώμη αλλά ούτε θα σου 
επιτρέψει κανείς στο κόμμα να το ΕΥΝΟΥΧΙΣΕΙΣ ούτε να μειώσεις τα όσα έκανε ως σήμερα και ειδικά 
ούτε να το μετατρέψεις σε μια ...αίθουσα φιλοσοφικων συζητήσεων χωρίς ΔΡΑΣΗ.  
Υ.Γ. Το φεστιβάλ κοντευει !!!!!! 

Andreas Hadjikallis Πε μας τι να κρατησουμε ρε φιλε να μεν τα καμεις ενα -ενα post να μεν χαλας και 
τον χρονο σου εν πολλα τα ωεριμα 

Yianna Lazarou https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Third_Wave_(experiment) 

Petros Attas http://www.imdb.com/title/tt1063669/ 

Yianna Lazarou Ειδα το. Υπαρχει τζαι το αμερικανικο του 80 κατι πανω στο πειραμα 

https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FThe_Third_Wave_%28experiment%29&h=mAQFjM09k
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt1063669%2F&h=FAQGXLh9r
https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
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Petros Attas https://www.youtube.com/watch?v=5XgaLpzWpeE 

Yianna Lazarou Υπαρχει τζαι το report του jones σε pdf 

Panos Parras Φοβερή ταινία το Wave 

Ν.2 ΠΡΟΤΑΣΗ (Stella Theocharous) 

Λοιπόν πρόταση για το φεστιβάλ. Καλούμε μουσικά σχήματα και από τις δύο πλευρές. Παίζουμε 
μουσική του τόπου μας. Στην έναρξη ξεκινάμε με πορεία από ένα οδόφραγμα και οι δύο κοινότητες 
και καταλήγουμε στο φεστιβάλ. 

Ν.2.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας
  

Prodromos Taliotis Νομιζω πως ο σχεδιασμος εχει ηδη γινει... ας ελπισουμε του χρονου εν θα υπαρχει 
το τοιχος της ντροπης ... και καθε γιορτη να ειναι γιορτη για καθε ε/κ τ/κ για να τις γιορταζουμεν μαζί 

Stella Theocharous Τι εννοείς έχει γίνει; 

Prodromos Taliotis Απο οτι ειδα απο την δουλεια των παιδων το event programming has been 
finalised... 

Stella Theocharous όχι όχι μπορεί να γίνει η πορεία Πρόδρομέ μου! Δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα! 

Prodromos Taliotis Charis Karamanos Τι εχεις να πεις...? 

Makis Kazakeos Christos Christofias 

Stella Theocharous Η αριστερά διαχρονικά υποστήριζε τη συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους. Και 
ήταν πάντα μπροστά σε όλους τους κοινούς αγώνες. Το μέλλον της Κύπρου αποτελούσε πάντα 
προτεραιότητά μας. Τώρα περπατάμε με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους και δίνουμε το 
μήνυμα ότι δεν ανεχόμαστε πια διαχωριστικές γραμμές, ότι ο τόπος αυτός ανήκει στους Κύπριους. Και 
διαδηλώνουμε αυτό που είπε ο Prodromos να είναι η τελευταία χρονιά που θα πρέπει να περάσουμε 
οδοφράγματα για να πάμε σε ένα φεστιβάλ για το μέλλον του τόπου μας, τη νεολαία μας 

Makis Kazakeos Stella Theocharous μου ήδη οι τ/κ έχουν καλεστεί και μάλιστα όχι με απλά μια 
πρόσκληση στο φαξ :) αλλα με τελετή παράδοσης και μάλιστα στην γλώσσα τους σοβαρού υλικού κλπ 
για το φεστιβάλ. Όπως πάντα θα έχουν και τα δικά τους περίπτερα και θα είναι εκεί συζητώντας και 
χτίζοντας φιλίες και σχέσεις. Υπάρχει σχετική ειδησιογραφία στις σελίδες του φεστιβαλ και της εδον. 
Η εισήγηση σου θα μεταφερθεί σήμερα κιόλας και θα μελετηθεί. Εννοείτε παιδιά ότι εισηγούμαστε 
και μπορεί να μην γίνει να μην το παίρνουμε σαν ξεροκεφαλιά ή άρνηση κλπ. Ειδικά σ' αυτο το θέμα 
που υπάρχουν χιλιες δυο διαδικασίες και σκοπελοι. Προχθες ας πούμε για πρώτη φορά αρνήθηκαν 
στην ΠΕΟ οι κατοχικές αρχές να παει σε εκδήλωση στην κατεχομενη πλευρά. 

Panos Parras Και ολο αυτο να μεταδίδεται απο τα μεσα κοινωνικής δικτύωσης.. Επιςης Εγω θα το 
πήγαινα και ενα βήμα παρακάτω.. Θα καλούσα όλες τις οργανώσεις νεολαίας των άλλων πολιτικών 
κομμάτων να περπατήσουν μαζι μας.. Με ενα σύνθημα την Κύπρο.. Θα τους προσκαλούσα κι ας μην 
ερχόντουσαν.. 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5XgaLpzWpeE&h=iAQGHV2jO
https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=nf
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/charis.karamanos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/christos.christofias?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
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Christos Christofias Πολύ καλή η εισήγηση για το Φεστιβάλ, αλλά όντως έχουμε κλείσει συνολικά με 
τη συμμετοχή των καλλιτεχνικών δυνάμεων. Σε σχέση με την πορεία να το εξετάσουμε, αν και φοβάμαι 
ότι δεν προλαβαίνουμε γιατί θέλει πολύ καλή προετοιμασία και οργάνωση, πράγματα για τα οποία 
μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα στις επόμενες λίγες εβδομάδες να κάνουμε. Να το δούμε όμως 
αν προλαβαίνουμε 

Stella Theocharous Χρίστο προλβαβαίνουμε!!! 

Makis Kazakeos Stella Theocharous μου οπως σου ειπα και πιο πάνω πρέπει να πιστώσουμε την 
οργάνωση με καλή θέληση. Έκανε δεκάδες πορείες με τους τ/κ και για την επαναπροσέγγιση. Στην 
δεδομένη περίπτωση και εισήγηση σου εμπλέκονται και σειρά άλλων ζητημάτων όπως π.χ. 
σκέφτουμαι τώρα δεν θα θέλει κανένας τέτοια πορεία οταν 800 εθελοντες (τα πιο συνειδητά και 
δυναμικά σου στελέχη και μέλη) είναι από τις 5 στον χώρο του φεστιβάλ και δεν θα μπόρουν να 
μετέχουν. Με ένα απλό Χρίστο προλαβαίνουμε δεν λύνονται θέματα. Και σε παρακαλω πολύ 
πραγματικά μην παρεξηγήσεις ή πάρεις αυτά που σου λέμε σαν τίποτε άλλο πλην των αντικειμενικών 
δυσκολιών που πιθανό να υπάρξουν. Αλλά ο Χρίστος είπε θα το μελετήσουν. 

Yiannis Pazouros Παρόλο που είναι μια καλή ιδέα το θέμα της πορείας, έχει κάποια διαδικαστικά που 
εξήγησε και ο Μάκης. Επίσης αν σκεφτούμε και θυμηθούμε ότι γίνεται κοινή εκδρομή και πορεία στο 
Τροόδος και μετά έχει γλέντι, γίνεται η κοινή εκδήλωση την 1η Μαίου, γίνεται η δικοινοτική 
προφεστιβαλιακή της Προοδευτικής, οι Τ/Κ έρχονται οργανωμένα σε καλούς αριθμούς στο φεστιβάλ...  
 
Βασικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι καλή εισήγηση αλλά δεν είναι κάτι που δεν γίνεται, γίνεται 
αλλού και όχι στο φεστιβάλ. Δεν είναι εύκολο (ούτε ωραίο) να γίνεται πάντα το ίδιο. 

Stella Theocharous Διαφωνούμε αλλά δεν θα το λύσουμε εδώ! Δια ζώσης! 

Elias Demetriou Στέλλα απλά να σημειώσω ότι στα περιφερειακά φεστιβάλ της ΕΔΟΝ που 
πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο, θα υπάρχουν διάφορα τ/κ ή δικοινοτικά σχήματα/καλλιτέχνες 
π.χ. απόψε στο Καϊμακλί και την Κυριακή στη Φανερωμένη. Πάντα υπάρχει περιθώριο για 
περισσότερα βέβαια και όλες οι ιδέες καλοδεχούμενες.. 

Stella Theocharous Παιδιά κοιτάξτε. Η τοποθέτησή μου δεν αποτελούσε κριτική. Το να μπαίνετε στη 
διαδικασία να μου εξηγείτε τι κάνετε τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν με αφορά. Μια εισήγηση έκανα 
που αφορόύσε συγκεκριμένο γεγονός και είχε δυο πτυχές. Τώρα αν για κάθε τι που προτείνουμε μας 
λέτε κάνουμε αυτό και εκείνο και το άλλο όλο αυτό καταντά μια αδιέξοδη διαδικασία. 

Elias Demetriou Έκανες μια εισήγηση και σου απάντησαν οι άμεσα εμπλεκόμενοι με το θέμα. Εάν σε 
αφορά μόνο αυτό που λες εσύ για το θέμα, τότε απολογούμε για την ενόχληση.. 

Stella Theocharous Δεκτή η απολογία σου. Το να λέω άλλο πράγμα και να μου απαντάς άλλο 
αφήνοντας υπονοούμενα είναι άλλο θέμα και δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι 
δήλωσαν (ως προς τη δεύτερη πτυχή της πρότασής μου) ότι θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο 
πραγματοποίησής της. 

Elias Demetriou Ούτε άλλο σου απαντώ, ούτε υπονοούμενα αφήνω. Απλά μια επιπρόσθετη 
πληροφορία σου έδωσα. 

Andreas Hadjikallis Θα χαρουμε να σου κερασουμε μπυρα την Κυριακη στην Φανερωμενη ,επειδη δεν 
ειναι η πρωτη φορα που κανει η ΕΔΟΝ αυτα που προτεινεις , τι να σου απαντησουμε δηλαδη ? 

https://www.facebook.com/christos.christofias?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/elias.demetriou?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/elias.demetriou?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/elias.demetriou?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
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Ν.3 ΠΡΟΤΑΣΗ (Μakis Kazakeos) 

Μια πρόταση προς όλους.  
Να επισκεφθούμε όλοι το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ στην Πύλη Αμμοχώστου για πολλούς λόγους. Για να 
δείξουμε και πάλι πολυκοσμία και ότι το αποτέλεσμα των εκλογών μας συσπείρωσε. Να βοηθήσουμε 
οικονομικα την ΜΟΝΗ οργάνωση νεολαίας στον τόπο που έχει προτάσεις σ' όλα τα θέματα των νεων 
και τον πολιτισμό και αγωνίζεται καθημερινά με σθένος ζήλο και θυσίες. Να δούμε στα θεματικά 
κέντρα τις θέσεις τις οργάνωσης να ενημερωθούμε. Να λάβουμε μέρος στις συζητήσεις. Και 
ασφαλώς να παρακολουθήσουμε μουσική πανδαισιά από ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ καλλιτέχνες που 
έγραψαν ιστορία ο καθένας τους. 

Ν.3.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας
  

Panagiotis Charalampous Για που εννα μας δεις εννα μας φτύσεις! 

Makis Kazakeos Η προσκληση απευθύνεται σε όσους εν αξίζουν φτύσιμο. Όσοι θεωρούν οτι το αξίζουν 

να προσέχουν ασφαλώς. Ειδικά όσοι βρίζουν τα πάντα στο κίνημα και τα θεωρούν κιτσαρία, χάλια, ελιτ, 

αχάπαρους, αππομενους κλπ. Αν έχεις και συ έτσι αποψεις ασφαλώς να προσέχεις. Τζιαι εν φτύνω εν 

χαλώ το σάλιο μου εν μεταφορικά που το ειπα. 

Makis Kazakeos Και αν σε ενοχλεί η ανάρτηση για το φεστιβάλ ειλικρινα σου λέω έχει ...ξύδι !!!!!! 

Michael Ellinas Makis Kazakeos ο τόνος σου και το ύφος σου δεν διαφέρει από αυτούς που βρίζουν! 

Δεν βοηθάς καθόλου να πέσουν οι τόνοι και να γίνει μία πολιτισμένη συζήτηση. Ετούτος είναι ο 

πολιτισμός πού προάγει η αριστερά? 

Makis Kazakeos Michael Ellinas Ο τόνος μου και το ύφος μου και τα λεγόμενα μου σίγουρα είναι ο ίδιος 

σαν απάντηση για αυτούς που βρίζουν κλπ. Με τον ίδιο τρόπο παίρνει απάντηση ο όποιος συκοφάντης 

όχι με λουλούδια και χαμόγελα !!!!!! Είδες σε καμια πολιτισμένη συζήτηση να έχω άλλον τόνο πλην τον 

ίδιο με την συζήτηση;;; Μην γυρέψεις δεν θα βρεις. Ο πολιστιμός που προάγει η αριστερά είναι πολύ 

γνωστός. Μάλιστα έχει κατηγορηθεί από πολλούς ότι εν χαμηλών τόνων και εν απαντά με το ίδιο 

νόμισμα στους εχθρούς της. Όσοι για 8 χρόνια λοιδωρουν, απαξιώνουν, συκοφαντούν, λασπολογούν 

ενάντια στο ΑΚΕΛ και τα στελέχη , μέλη, ψηφοφόρους αλλά και τον πολιτσμό της αριστεράς θα 

πααίρνουν απαντήσεις στο ύφος που καταλάβουν. Συμφωνούμε ενεν;;;; Για να βάζουμε δαμε και 

προτάσεις τι πρεπει να αλλάξει στο ΑΚΕΛ.... 

Kostas Konstantinou μα Φύτο Παφίτη θεωρείς τον εαυτό σου ότι ανήκει στην αριστερά; μα είσαι 

σοβαρός; πρέπει να απολογηθείς προς όλους όσους διαβάζουν αυτές τις σελίδες γιατί θίγεις την 

αριστερά,τον άνθρωπο και κύρια τον εαυτό σου τον ίδιο και αν θέλεις να παραμείνεις μαζί μας να 

ζητήσεις συγνώμη διαφορετικά εγώ θα σε διαγράψω μια τζιε καλή τζι ούτε να σε ξανακούσω θα θέλω 

ούτε να σε ξαναδιαβάσω. Λοιπόν απολογήσου για να γίνεις πιο μεγάλος απ΄ότι είσαι 

Michael Ellinas Γιατί είναι υποχρεωτικό ο πολιτισμένος άνθρωπος να απαντά στον βάρβαρο με 

βαρβαρότητα? Ποίος το λέει αυτό? Ο πολιτισμός φίλε μου φαίνεται και έχει ουσία όταν βρεθούμε σε 

βάρβαρες καταστάσεις! 

Makis Kazakeos Michael Ellinas μου κοίταξε ...Εμένα οταν με μαστιγώνει κάποιος γυρίζω και πιάνω 

του το μαστίγιο και τον βάζω στην θέση του οπως μπορώ. Μπορεί να αντιδράσει δειλά και να αποσυρθεί, 

μπορεί να μου αντεπιτεθεί και να τον κτυπήσω, μπορεί να καταλάβει το λάθος του να μου ζητήσει 

https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/michael.ellinas?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/michael.ellinas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/coscos1?fref=ufi
https://www.facebook.com/michael.ellinas?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/michael.ellinas?hc_location=ufi
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συγνώμη και να τον αγκαλίασω και να πάμε για σαπμαριν στον Μίκη. Αυτός εν ο δικός μου πολιτισμός 

φίλε. 

Marinos Pavlou Καλή ιδεά του Μάκη και βέβαια όποιος θέλει ακολουθεί. Εγώ προσωπικά θα πάω. Τώρα, 

που αυτή η πρόταση βοηθά τον κόσμο που απομακρύνθηκε από το ΑΚΕΛ να πλησιάσει, ή πως βοηθά 

το ίδιο το ΑΚΕΛ να βελτιωθεί... πάλι είναι κάτι που θα κρίνει ο κόσμος 

Makis Kazakeos Αντιλαμβάνομαι Marinos Pavlou ότι η όλη συζήτηση εδώ δεν είναι μόνο για να βρούμε 

νεες ιδεες που εν σωστό, αλλά και να στηρίξουμε δράση του κινήματος που διαχρονικά είναι και σωστή 

και ωφέλεσε. Με λίγα λογια από το παρελθόν μας να κρατήσουμε αρκετά πράγματα και να μην τα 

μηδενίζουμε. Μερικές φορές ξεχνάμε ότι το κίνημα μας είναι πρωτοπόρο ακόμη και σήμερα σε πάρα 

πολλά πράγματα. Η απαξίωση των πάντων από κάποιους μόνο κακό κάνει. Αν ακυρώσουμε το παρελθόν 

μας δεν έχουμε μέλλον. Και ειδικά αν ακυρώσουμε ανθρώπους και στελέχη που για χρόνια πολλά δίνουν 

τα πάντα. 

Marinos Pavlou Σωστός! Τα καλά (που είναι πολλά) αξίζει να λέγονται. Από αυτά θα πιαστούμε για να 

προχωρήσουμε και να αλλάξουμε τα κακά! 

Michael Ellinas Μαστίγιο σε αυτούς που διαφωνούν, δεν συνηθίζουν να βγάζουν αυτοί που 

εκπροσωπούν την αριστερά, αυτό έδειξε η ιστορία. Το συνηθίζουν άτομα με άλλες πολιτικές θέσεις. Όσο 

αφορά τον πολιτισμό, γιαυτό ακριβώς το έθιξα. Ποτέ ένας πολιτισμένος δεν απαντά στον βάρβαρο με 

τον ίδιο τρόπο, δεν έχει την ανάγκη να το πράξει! Με το να βάζουμε ένα Post επαινώντας τον πολιτισμό 

που προτείνει η ΕΔΟΝ και αμέσως μετά να φερόμαστε και να μιλούμε ωσάν να είμαστε σε γήπεδο, δεν 

θα πείσουμε κανένα για τις προθέσεις μας και τούς ισχυρισμούς μας Makis Kazakeos ! 

Makis Kazakeos Αν πρόσεξες έβαλα το ποστ κι αμέσως μετα προκληθηκα. Ωραίες οι αρχές και 

γενικότητες που βάζεις φιλε μου αλλά δεν είμαι της φιλοσοφίας να γυριζω και το άλλο μάγουλο. Ούτε 

βασικά του οφθαλμό αντί οφθαλμού. Την αντίθετη άποψη την δέχομαι και χιλιιαδες φορές ευγενικά και 

σωστά συζήτησα. Εδω όμως ο καυγάς δεν έγινε για την αντίθετη άποψη. Έγινε για την εμπαθει και το 

μίσος που τρεφουν κάποιοι μόνιμα πολεμιοι σε ότι έχει να κάνει με στελέχη και το ίδιο το κόμμα. Με 

την λάσπη και την ειρωνια τους. Με ανοικια προσωπική επίθεση. Μάλιστα οι πρώτες μου απαντήσεις 

ήταν σε πολυ χαμηλό τόνο και δέχθηκα παρόμοια επίθεση. Οπόταν αν θεωρούμε ότι η πολιτική του 

καλου παιδιού εν η σωστή πάντα και παντού θα επιτρέψουμε ακόμη χειρότερες μέρες. 

George Pittas Ασφαλώς και θα κάνω την επίσκεψή μου στο Φεστιβάλ. Είναι η ώρα που στηρίζουμε το 

ΑΚΕΛ όχι μόνο με την κριτική αλλά με κάθε τρόπο και, κυρίως με αγάπη. Με το Φεστιβάλ έχω μεγάλες 

διαφωνίες, θεωρώ σε σημαντικό βαθμό το περιεχόμενό του ξεπερασμένο και πιστεύω πως πρέπει να 

"ανοίξει" και σε άλλες φόρμες κλπ. Η Αριστερά, έχει τεράστια παράδοση στήριξης του Πολιτισμού και 

αυτό σημαίνει ενθάρρυνση νέων ρευμάτων, όπως και καλλιέργεια πιο "απαιτητικών" ακουσμάτων. 

Makis Kazakeos Θα χαρώ πολύ να ακούσω κάτι πιο συγκεκριμένο φίλε Γιώργο να το μεταφέρω. Ας 

πούμε φέτος εγώ εισηγήθηκα στα παιδιά αναβάθμιση της δεύτερης σκηνής με ρεμπέτικο από σοβαρό 

σχήμα κλπ και το υιοθέτησαν. Σίγουρα σηκώνει βελτιώση και το πολιτικό και καλλιτεχνικό/πολιτιστικό 

περιεχόμενο. Όμως μεν μας πεις και συ οτι πρέπει να αφαιρέσουμε λίγο το Κυπριακό Πανηγυρίστικο 

Περιεχόμενο με το σουβλούδιν και την μπυρούδαν γιατί θα σφαχτούμε λαλώ σου το α αχαχαχαχαχ 

αχαχαχαχα χαχαχαχχα 

Marinos Pavlou κάτω τα χέρια από τα σουβλάκια και τες μπύρες. Μην δω κανένα χιπστερο-χωρις-

γλουτένη σούπερ-φρουτ, εναλλακτικό κοκτέιλ και μπάρες γκρανόλας με γάλα ρυζιού! 

George Pittas Αγαπητέ, αν είναι να φύγει το σουβλούδιν και η μπυρούδα, ούτε απ' έξω δεν περνάω. 

Έλεος, είπαμε αναβάθμιση! 

https://www.facebook.com/marinos.pavlou?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/marinos.pavlou?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/marinos.pavlou?fref=ufi
https://www.facebook.com/michael.ellinas?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/marinos.pavlou?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
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Makis Kazakeos (παρακαλώ τους έχει χρόνια για ..οφτόν αλλα εν ξεροτζίεφαλοι γμτ) 

χααχαχαχαχαχαχαχαχ 

Stella Theocharous Makis Kazakeos το οφτόν επιβάλλεται! Πάρε πρόταση τώρα! Αλλά έννα μας μείνουν 

τα σουβλάκια! 

Stella Theocharous Πως θα βλέπατε την ιδέα να διοργανώναμε ένα δικοινοτικό εργαστήρι; Όχι απλά 

ξερές ομιλίες. Τρεις μέρες δυο ώρες πχ την ημέρα. Και να καλέσουμε και τουρκοκυπριακά σχήματα να 

τραγουδήσουνε μαζί μας. Μάκη τι λές; 

Makis Kazakeos Έχουν γίνει κάτι παρόμοια πολλές φορές αλλά αν έχεις συγκεκριμένη είσήγηση 

ασφαλώς και να την μεταφέρουμε. Εννοώ πως το σκέφτεσαι. 

Stella Theocharous Makis Kazakeos το ξέρω αλλά έχω κάτι υπόψη μου. 

Makis Kazakeos Οπόταν είτε γράψε το εδώ ή να το στείλουμε στο κόμμα και την εδον. Ετσι για να ξέρεις 

πριν λίγους μήνες έγινε στην Κερύνεια μια εκδήλωση από τους τουρκοκύπριους και παρευρεθήκαμε 

αρκετοί που πριν 18 χρόνια έγινε το πρώτο τέτοιο εργαστήρι και φυτέψαμε δεντρά στην κερύνεια, 

καθαρίσαμε το κοιμητήριο του Καραβά και μετά καθαρίσαμε το κοιμητήριο των τ/κ στην ποταμιά. Εκεί 

ειπαμε να ξανακάνουμε κάτι τέτοιες ενέργειες και τις σχεδιάζουμε. 

Stella Theocharous Έγραψα πιο πάνω Μάκη. 

Makis Kazakeos Εννοείς αυτο με το δικοινοτικό εργασήριο εδώ ή σε άλλο ποστ;;;; Αν είναι για αυτό εδώ 

που λες εννοώ να το αναλύσουμε περαιτέρω. Αν είναι καπου αλλού πες μου να το δω. 

Stella Theocharous Makis Kazakeos δες τα μηνύματά σου! 

Stella Theocharous Το δικοινοτικό εργαστήρι δεν είναι ακριβώς εργαστήρι. Είναι πολύ σύντομο. 

Stella Theocharous Και δες και την ανάρτηση που έκανα με την πρόταση 

Panos Parras Makis Kazakeos εδω ενα προβλημα που εντοπίζω στην πολυ όμορφη ενέργεια στην 

Κερύνεια ειναι η έλλειψη δημοσιότητας. Εν κριμα να χάνονται απο τα μάτια του πολίτη τούτες οι 

πράξεις.. Φανταζομαι μπορει να μπήκαν στα γκρουπ της εδον, προοδευτικής κλπ.. Αλλα την εποχή του 

Διαδικτύου μπορούμε να τις προωθούμε πολυ πιο ευκολα χωρις να εχουμε την ανάγκη πχ του Σίγμα να 

μας προβάλλει.. Τούτα πρέπει να τα επανασχεδιάσουμε.. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
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Ξ. ΓΕΝΙΚΑ 

Ξ.1 ΠΡΟΤΑΣΗ (Costis Petrou) 

1. Αποστρατιωτικοποίηση: Διάθεση των πόρων σε δημόσιες, παραγωγικές επενδύσεις. Η χώρα 
πετάσσει κάθε χρόνο 360 εκ (πιο παλια μισο δις και ανω) σε παλιοσιδερα και σε μια ΕΦ που μονο 
ανασφαλεια προκαλει. 

2. Διεκδίκηση - αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων. 

3. Αναδιοργάνωση δημόσιου τομέα, ενίσχυση του με σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, ηλεκτρονικές 
εφαρμογές, απογραφιοκρατικοποίηση 

4. Μελέτη για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μια χώρα όπως η Κύπρος πρέπει να εμβαθύνει σε 
αυτό το κομμάτι. Και ιδιαίτερα η Αριστερά, στο κομμάτι της Οικολογίας. 

5. Διαχωρισμός κράτους - εκκλησίας  

6. Διδασκαλία Τουρκικής γλώσσας στα σχολεία.  

7. Ανάπτυξη πολυδιάστατης στρατηγικής στον τουρισμό. 

8. Να ξεκινησει ενας διαλογος για το αν η Κυπρος πρεπει να ειναι μελος της Ευρωζωνης. Αυτο εχει 
σχεση με τα πιο πανω και το ποιοι αποφασιζουν για την οικονομια και το ποσο κυριαρχοι ειμαστε για 
να εφαρμοσουμε ενα αριστερο προγραμμα διακυβερνησης.  

9. Περισσότερη επιστήμη, περισσότερη φιλοσοφία, περισσότερη λογοτεχνία στα σχολεία. 
Περισσότερα για τις πολιτικές επιστήμες. Λιγότερα για τα θρησκευτικά, τον εθνικισμό, τη 
μισαλλοδοξία και την κουλτούρα μίσους. 

10. Περισσότερα δικαιώματα σε πρόσφυγες και μετανάστες.Προστασία των δικαιωμάτων κάθε 
ανθρώπου που ψάχνει καταφύγιο στην Κύπρο. 

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΧΤΕΣ ! 

Ξ.1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Adonis Florides ... και περισσότερη τέχνη, μουσική, θέατρο στα σχολεία. 

Costis Petrou Συμφωνώ και επαυξάνω 

Yiannis Ioannides Κωστη το θεμα στρατος ειναι απο μονο του μια πονεμενη ιστορια. Ριξε μια ματια τι 

εγραφα στο μπλογκ μου τον Ιουνη του 2008. Απολυτα επικαιρο και ακομα πιο αναγκαιο αιτημα 

σημερα. Αποστρατικοποιηση.  

http://pousounefkopoupaeis.blogspot.com.cy/.../blog-post... 

Yiannis Ioannides Το Ακελ δυστυχως υστερησε σε αυτο το θεμα. Πειτε μου ποτε υψωσε φωνη εναντια 

στα χιλια κακως εχοντα του αχρηστου και επιζημιου με χιλιους τροπους θεσμου του στρατου. 

Ευθυγραμμιστηκε πληρως με τη γρσμμη της δεξιας που θεωρει το θεμα αβατο. Θεωρω οτι και τωρα 

https://www.facebook.com/costis.sketto?fref=nf
https://www.facebook.com/adonis.florides?fref=ufi
https://www.facebook.com/costis.sketto?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpousounefkopoupaeis.blogspot.com.cy%2F2008%2F06%2Fblog-post_16.html%3Fm%3D1&h=CAQF_kgR-
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
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μια μελετημενη προταση για αποστρατικοποιηση θα αντικριστει θετικα απο την πλειοψηφια των 

πολιτων 

Nicholas Valanides Που τη στιγμή που η μισή χώρα εν υπο κατοχή προφανώς τζιαι εν άβατο το θέμα. 

Εν ξέρω καμιά χώρα του κόσμου που εν πλήρως αποστρατικοποιημένη πέρα που κάτι αφρικανικές 

χώρες που γυρίζουν οι φύλαρχοι με τα καλασνίκοφ τζιαι κάμνουν οτι θέλουν. 

Costis Petrou η Κοστα Ρίκα. Επιπλεον, με βαση και το μεγεθος σου, να καμει τι η Εθνικη Φρουρα; Να 

αντεξει 24 ωρες; Να αντισταθει στη δευτερη μεγαλυτερη στρατιωτικη δυναμη του ΝΑΤΟ; Αφου ολοι 

ξερουμε οτι προκειται για ενα μπουρδελο anyway. Ειδικα οσοι υπηρετησαμε στην πρασινη γραμμη 

Nicholas Valanides Εν ξέρω ποσο σοβαρή χώρα εν η Κόστα Ρίκα ρε φίλε. Τωρά θέλεις να κάμνουμε 

κουβέντα του καφενέ η να μιλούμε σοβαρά? 

Εννεν θέμα αν θα αντέξει 24 η 34 ώρες εν θέμα οτι η ύπαρξη της εννα δημιουργήσει κόστος τζιαι 

οικονομικό τζιαι σε ανθρώπινες ζωές σε όποιο απειλήσει την εδαφική σου ακεραιότητα άρα εννα το 

σκεφτεί 2 φορές να σε πειράξει. Εν αποτρεπτικός ο ρόλος της Ε.Φ. 

Panagiotis Charalampous Μια χαρά χώρα εν η Κοστα Ρίκα.  

 

http://edition.cnn.com/.../costa.rica.happy.../index.html 

Costis Petrou Απο που κι ως που κουβεντα του καφενε; Προκειται για ενα μπουρδελο που απομυζα 

τα δημοσια ταμεια. Η πιο αντιπαραγωγικη δαπανη, στα οπλα. Ενα φυτωριο εθνικισμου, ρατσισμου 

και συντηρησης της πατριαρχιας μες την κοινωνια. Και τι θα πει σοβαρη χωρα; Ποιος το καθοριζει 

τουτο; Εν η Κυπρος που εσιει ΕΦ σοβαρη χωρα; 

Nicholas Valanides Κοιτα προφανώς εν εσιετε όρεξη για σοβαρή συζήτηση. 

Εσιει 400 χώρες στο κόσμο τζιαι ήβρες μια την Κόστα Ρίκα που την ξέρουμε που την ομάδα της 

μάππας της που έν έσιει στρατό τζιαι φέρνεις την σαν παράδειγμα.  

 

Ειδικά στη περίπτωση της Κύπρου τζιαι με τες συνθήκες τζιαι προκλήσεις της ευρύτερης περιοχής 

μας εν αστείο τζιαι στα όρια της αμπελοφιλοσοφίας να συζητούμε για αποστρατικοποίηση.  

 

Ναι η Κύπρος εν σοβαρή χώρα σε σχέση με ούλλες τες άλλες χώρες της μέσης ανατολής που 

ανήκουμε γεωγραφικά. 

Petros Attas Εν ο χάρος μου ν' ακούω για το "απαράδεκτο φαινόμενο της φυγοστρατίας". Σαν να τζι εν 

κάτι κακό. Κανένας νέος στο στρατό! 

Nicholas Valanides Ασχετο θέμα η φυγοστρατία με την ανάγκη του να υπάρχει στρατός. Μπορεί ναν 

100% επαγγελματικός τούτος ο στρατός αν το επιτρέπουν τα οικονομικά του κράτους. 

Petros Attas Δεκτό. 

Costis Petrou στη δικη σου κριση δεν ειμαστε σοβαροι. Στη δικη μας εισαι συντηρητικος. Εξ ου και 

δηλωσες δημοσια οτι ψηφισες τον εθνικισταρο Λιλληκα. Just sayin... Απ εκει και περα ας μεν 

υποτιμουμε αλλες χωρες, επειδη εν εξω που τον μικροκοσμο μας. Δειχνει ποσο κλειστομυαλοι 

ειμαστε. 

Costis Petrou Μπορει ναν ενα ευελικτο σωμα ασφαλειας, ή πιο εξειδικευμενα τμηματα της αστυνομιας 

https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
https://www.facebook.com/costis.sketto?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F2009%2FWORLD%2Famericas%2F07%2F05%2Fcosta.rica.happy.nation%2Findex.html&h=5AQHd6RT9
https://www.facebook.com/costis.sketto?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/costis.sketto?fref=ufi
https://www.facebook.com/costis.sketto?fref=ufi
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Nicholas Valanides Κουμπάρε ελείψαν μας τα επιχειρήματα τζιαι εγύρισες το σε προσωπική επίθεση? 

τζιάστ σεινκ 

 

Κανένας εν υποτίμησε άλλες χώρες απλά εν μια διαπίστωση οτι για την περιοχή η Κύπρος ειναι 

σοβαρή χώρα την οποία μπορώ να τεκμηριώσω αντικειμενικά. 

 

Βόρεια - Τουρκία σε εμπόλεμη κατάσταση  

Ανατολικά - Ισραήλ Λίβανος Συρία είσαι τυχερός να μεν σε φάει καμιά αδέσποτη σφαίρα η καμια 

πόμπα 

Νότια Αίγυπτος - Στρατιωτική δικτατορία 2 πραξικοπήματα το χρόνο 

Δυτικά Ελλάδα - ξέρεις τα καλύτερα. 

 

Ναί η Κύπρος εν σοβαρή χώρα στη περιοχή της μέσης ανατολής χωρίς ίχνος υποτίμησης για τες άλλες 

χώρες της περιοχής. 

Nicholas Valanides Οσο για το τι εψήφισα στες προεδρικές του 2013 εκ του αποτελέσματος ήταν 

σωστή η ψήφος μου. 

Petros Attas Ε καλά να μεν υπερβάλλουμε 

Nicholas Valanides Πάλε δική μου εκτίμηση την οποία πάλε μπορώ να τεκμηριώσω γιατί σιηρόττερος 

που τον Αναστασιάδη εν μπορεί ναν κανένας πρόεδρος. 

Petros Attas Εντάξει ρε αλλά εν τζι ήταν μόνο ο Αναστασιάδης υποψήφιος. 

Nicholas Valanides Ο Μαλάς προφανώς εν ηταν επιλογή νίκης που μιάς αρχής - εψήφισα τον στον 2ο 

γύρο. 

Petros Attas Το θέμα είναι αν ήταν ικανότερος, ποιες ήταν οι πολιτικές του, όι αν ήταν επιλογή νίκης. 

Σίγουρα ο Λιλλήκας εν ήταν, επίσης οι προτάσεις του για τα αέρια κλπ ήταν φούσκες. Εν ήταν 

σοβαρή επιλογή. 

Nicholas Valanides Το μή χείρον βέλτιστο. Τζιαι το αν ειναι η όχι κάποιος υποψήφιος επιλογή νίκης εν 

πολλά σημαντικό, τουλάχιστον για εμένα, αμαν έχεις απέναντι σου τον αναστασιάδη. Θεωρώ οτι 

όπως είχε διαμορφωθεί τότε το πολιτικό σκηνικό με τες 3 υποψηφιότητες ο μόνος που πιθανώς θα 

μπορούσε να κερδίσει τον αναστασιάδη στο 2ο γύρο ηταν ο Λιλλήκας (ανεξάρτητα του ποιος 

ευθύνεται που εφτάσαμε ώς τζιαμέ τζιαι είχαμε τες 3 τζίνες επιλογές) 

Petros Attas Κοίτα να σου πώ ότι ο Μαλάς ήταν βέλτιστη επιλογή...εν θα σου το πώ :-D Εν μας 

εσυνήθισε τζιαι σε βέλτιστες επιλογές το ΑΚΕΛ να σου πω την αλήθκεια. Θα τα πούμε σε ξεχωριστό 

ποστ 

Costis Petrou Εσυ ηρτες με υφος χιλιων καρδιναλιων να μας πεις οτι δεν συζητουμε σοβαρα και οτι 

καμνουμε κουβεντα του καφενε. Ποσα δις εδωσες στην αμυνα απο το 1960 και ποσα στον Πολιτισμο 

και την Παιδεια; 

Petros Attas Είναι γεγονός ότι στην άμυνα έγιναν υπερβολές. Υπερβολικές υπερβολές θα 'λεγα μάλιστα 

:-) Για να μη σχολιάσω τις παρελάσεις, τις πλύσεις εγκεφάλου στο στρατό κλπ, το χρόνο των παιδιών, 

των εφέδρων. 

https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/costis.sketto?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
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Nicholas Valanides Εν εχω στοιχεία με το πόσα εξοδευτήκαν ιστορικά αλλα φαντάζουμαι εν αρκετά 

μεγάλο ποσό. Πάλε ομως πρέπει να θωρείς το κάθε τι σε σύγκριση με το περιβάλλον - σίουρα πρέπει 

να ξοδευτήκαν αναλογικά πιο λιγα σε σχέση με τες γειτονικές σου χώρες που έχουν να αντιμετωπίσουν 

τες ίδιες προκλήσεις. 

Αντιλαμβάνουμαι επίσης τον ρομαντισμό της αποστρατικοποίησης αλλά επειδή ουτε εφαρμόστηκε 

ουτε εννα εφαρμοστεί πουθενά μπορεί να ήμουν λίο απότομος στο ότι εν κουβέντα του καφενέ. Αν το 

ύφος μου ήταν επιθετικό απολογούμαι. 

Petros Attas S300? 

Petros Attas Τούτο για το ύφος είπα το 200 φορές. Πιαννουμαστε σαννα τζιαι θωρούμεν τον άλλον 

ομπρός μας παίρνουμε τζι αφτουμε τζιαι γίνεται προσωπικό. Το ύφος εν τζιαι παίζει ρόλο στο 

επιχείρημα. Επίσης εν τζιαι βλέπουμε ο ένας τον άλλο. Απλά υποθέτουμε. Άτε τζι ειπώθηκαν μία θκυο 

κουβέντες παραπάνω. Τι εννα παθουμε; Να ξυπνησουμε με λέπρα το πρωί; Εν τζι είμαστε μωρά τα 

γιέριμα. Ξεπερνούμεν το. 

https://en.wikipedia.org/.../List_of_countries_without... 

Costis Petrou Προσθέτω επίσης ότι πρέπει να αναγνωριστεί και να αναδειχθεί ως ανθρώπινο δικαιώμα 

η άρνηση στράτευσης 

Petros Attas Χωρίς ανακρίσεις, χωρίς"καταναγκαστικά έργα" προς αντιστάθμιση. Απλά έτσι. 

Ξ.2 ΠΡΟΤΑΣΗ (Nikos Papado) 

Κατ αρχας Ευχαριστω για την αποδοχη.  

Στο δια ταυτα... 
Εγω δεν ειμαι μελος του ΑΚΕΛ αλλα το ψηφιζω γιατι στην πορεια του χρονου αποδεικνυεται πως 
υπηρετησε τον τοπο τζαι τους ανθρωπους του συνετα (εξαιρουμενων των τελευταιων χρονων) τζαι 
αν ο λαος του εδινε περισσοτερη δυναμη ισως να μην φταναμε στον ακρωτηριασμο του 74. Οποταν 
μιλω με το δικαιωμα που μου δινουν οι ψηφοι που εδωσα στο ΑΚΕΛ.  
Εξαιρουμενων των τελευταιων χρονων εγραψα πιο πανω εχοντας στο νου την κωμικη αποφαση του 
2004 ψηφιζουμε οχι γιατι θελουμε ναι, αφηνοντας ετσι αλυτο το κυπριακο καμνοντας τον κοσμο να 
διερωταται ποιοι ειναι οι σκοποι αυτου του κομματος.  
Επισης οι εισοδος στο κομμα ανθρωπων που σκοπο εχουν την εξυπηρετηση των δικων τους 
συμφεροντων και δεν ειναι ιδεολογοι. Ειναι δυνατον βουλευτης του κομματος της εργατιας να 
χρησιμοποιει την βουλευτικη του ιδιοτητα για να προωθησει τα συφεροντα καποιας εταιρειας και οι 
υπολοιποι να μην εχουν την νοημοσυνη να αντιληφθουν οτι αυτο ειναι αισχος. Ο συγκεκριμενος 
βουλευτης μαλιστα επικαλεστηκε και το περιοδικο INBUSINESS το οποιο τον στηριξε για να μας 
πεισει οτι δεν εκανε κατι λαθος. Το INBUSINESS ΚΥΡΙΟΙ! Αν ειναι δυνατον! Το αποκαρδιοτικο στην 
περιπτωση δεν ειναι η ενεργεια του ενος βουλευτη αλλα η αντιδραση των υπολοιπων που 
καταδεικνυει οτι δεν αντιλαμβανονται τι επρεπε να υπηρετουν και αποδεχονται σαν φυσιολογικες 
τετιοες συμπεριφορες. 
Επιπλεον οικονομικες συνεργασιες με επιχειρηματιες. Γιατι αραγε να θελει καποιος επιχειρηματιας 
να βοηθησει το ΑΚΕΛ;  
Και κατι ακομα, ποσο χαμηλο επιπεδο εχουν τα στελεχη οταν ασκουν προεκλογικη λεγοντας ψηφιστε 
εμας για να μιλησουμε για την καρτα οπαδου ακουσον ακουσον λες τζαι τα προβληματα της 
κοινωνιας ειναι η καρτα οπαδου ή να υποστηριζουν χουλιγκανς τον γηπεδων για να κερδισουν 
συμπαθειες αφου αδυνατουν να πεισουν μιλωντας για τα σοβαρα προβληματα και απο που 

https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_countries_without_armed_forces&h=4AQEVqQET
https://www.facebook.com/costis.sketto?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/mario.kembes.1?fref=nf
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πηγαζουν. Υπαλληλοι στην κυπρο πληρωνονται με κουπονια κυριοι και εσεις μιλατε για καρταν 
οπαδου! 
Αυτα...  
Ευχαριστω για το βημα 

Ξ.3. ΠΡΟΤΑΣΗ: Θέμα υπερβολικής και ανεξέλεγκτης εξουσίας "Ανεξάρτητων" θεσμών 
(Petros Attas) 

Έτσι για λλίην εισαγωγή, η ερώτηση "ποια εν η ηθική βάση του ότι οι υπήκοοι πρέπει να υπακούουν 
τους ηγεμόνες τους"; Εν τούτοις εν στην εποχή του διαφωτισμού (και όχι "διαφωτιζζζζμού" που 
επέρασες ή εν επέρασες...) που επροχωρήσαν πολλά τζι επηρεάσαν μέχρι τζι επαναστάσεις.  

Μέχρι τζιείντον τζιαιρόν η εξουσία των βασιλιάων εθεωρείτο ότι ήταν κατεβατή που το θεό. Έτσι το 
ενομιμοποιούσαν. Τούτον αμφισβητήθηκε που το μοντέλο του κοινωνικού συμβολαίου που 
ουσιαστικά έλεεν ότι η εξουσία της οποιασδήποτε κυβέρνησης προέρχεται που το λαό, που την 
κοινωνία, αμφισβητώντας έτσι τούντη "θεϊκή νομιμοποίηση". Τα πιο γνωστά μοντέλα εν που τον 
Hobbes, Locke και Rousseau. 

Στο θέμα μας. Σήμερα επικρατεί η μορφή διακυβέρνησης που λέμε "αστική δημοκρατία", 
κοινοβουλευτισμός κλπ όπου οι πολίτες είναι ουσιαστικά μακριά από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. 
Αν βάλουμε και την ΕΕ στην εξίσωση, ούτε καν ακούμε για κέντρα λήψεως αποφάσεων. Εκτός που 
τούτο, που τον τζιαιρό του New Deal στην Αμερική τζιαι λόγω των νεοκλασικών-νεοφιλελεύθερων 
οικονομικών ιδεών εξεκίνησεν η καινοφανής μόδα των "ανεξάρτητων θεσμών". Δηλαδή, γράφουμε 
στο σύνταγμα ότι ο τάδε ανεξάρτητος θεσμός λειτουργεί έτσι, για τον τάδε σκοπό κλπ, διορίζεται ο 
επικεφαλής που τον Πρόεδρο τζιαι μετά κάμνεις την προσευχή σου. Ουσιαστικά επιστρέφουμε πίσω 
στη "νομιμοποίηση που το θεό", μόνο τούτην φορά δεν είναι ο Βασιλιάς ο εκπροσωπος του θεου επι 
της γης, αλλά οι “αυθεντίες” των Αγορών.  

Συνήθως τούτοι οι ανεξάρτητοι θεσμοί έχουν άμεση σχέση με την επιβολή του νόμου των αγορών, τη 
διασφάλιση της "ομαλής" λειτουργίας της ή έμμεσα, με τη διασφάλιση της "νομιμότητας", της "τάξης", 
της "εργατικής ειρήνης", του "καλού" κλίματος, άμπα τζι αναστατωθούν οι αγορές. Δηλαδή οι γιάππιες 
στη Γουόλ Στρητ τζιαι στο Σίτυ του Λονδίνου τζιαι χάσουν κανένα πάρτυ με "hookers and cocaine". 

Κυρίαρχο παράδειγμα τούντων ανεξάρτητων θεσμών εν η Κεντρική Τράπεζα. Η ιδέα της αβεξάρτητης 
ΚΤ εν πρόσφατη, μέσα στα τελευταία 40 χρόνια τζιαι προέρχεται που τη νεοφιλελεύθερη σχολή ότι 
τάχα πρέπει να προστατεύσουμε τη νομισματική πολιτική που την κατάχρηση της που τους πολιτικούς 
τζιαι τη δημιουργία των λεγόμενων "political cycles", δλδ όποτε κοντέφκουν εκλογές η κυβέρνηση διά 
επιδόματα τζιαι δημιουργείται πληθωρισμός κλπ, μετά που τις εκλογές τραβά πίσω, ύφεση κλπ. Επειδή 
"inflation is always and everywhere a monetary phenomenon" - Milton Friedman (παπαριές). Δεν 
μπορεί κανένας να της τα κνίσει τζι έχει ως mandate, ως ευαγγέλιο να κρατά τον πληθωρισμό χαμηλά. 
Εκάτσαν μας τζιαι τους Γερμανούς σχεδιαστές της ΕΚΤ τζιαι διαχειριστές της (έννεν τυχαία στη 
Φρανκφούρτη η έδρα της) επδ έχουν ψύχωση με τον πληθωρισμό σε σημεία ζουρλομανδύα τζιαι δεν 
μπορείς να κάμεις τίποτε. 

Επίσης, ποιος ελέγχει τους δικαστές; Ποιος ελέγχει το Γενικό Εισαγγελέα; Το διαχειριστή του ΤΚΑ; Πώς 
νομιμοποιείται η απόλυτη εξουσία που έχουν τούτοι οι θεσμοί; Γιατί να τους εμπιστευτώ; Γιατί να μεν 
μπορώ να τους αμφισβητήσω; Εν θεοί; 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=nf
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Δαμέ που θέλω να καταλήξω είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση αμφισβήτησης τούτου του 
μοντέλου τζιαι να μεταφερθεί εξουσία τζι έλεγχος στα χέρια του λαού. Να θεσπιστούν διαδικασίες 
δημοκρατικού ελέγχου των πιο πάνω. Μπορεί να είναι εκλογές, γνωμοδοτήσεις, έγκριση μέσα από 
δημοψήφισμα κλπ. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπως την ΚΤ που εν ατσάλενη η θέση της που την ΕΕ 
μπορεί να γίνεται μια μορφή γνωμοδότησης μέσω εξέφρασης άποψης που το λαό. Κύριοι εν σας κρίνει 
ο θεός. Κρίνει σας ο λαός. Είναι διαθέσιμο το ΑΚΕΛ να ανακινήσει έτσι θέμα; 

Ξ.3.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Peter Iosif Πολλες φορες το εκαμε το ΑΚΕΛ. Χαρακτηριστικο παραδειγμα η Κεντρικη Τραπεζα επι 
Χριστοφια 

Petros Attas Έν μιλώ για αππώματα τζιαι κοκορομαχίες. Μιλώ για αμφισβήτηση της νομιμότητας της 
υπερεξουσίας τούντων θεσμών. 

Peter Iosif Και εγω το ιδιο λεω. Μαλιστα η επιχειρηματολογια που αναπτυχθηκε ηταν παρομοια με την 
δικη σου 

Petros Attas Εν θυμούμαι να αναπτύχθηκε παρόμοια επιχειρηματολογία. Εκείνο που θυμούμαι ήταν 
ότι ήταν το πρόσωπο το πρόβλημα, δλδ ο Ορφανίδης και όχι ο θεσμός κι η ανεξαρτησία του. Το ίδιο 
τζιαι τωρά με το γενικό Εισαγγελέα, τους δικαστές κλπ. Εστιάζουνται στα πρόσωπα. Καμιά φιλολογία 
για την παντοδυναμία τους, καμία συζήτηση για λαϊκό έλεγχο. Το ίδιο τζιαι με το ΤΚΑ. 

Ακόμα τζιαι να υπήρχε παρόμοια επιχειρηματολογία. Τι έγινε πάρακάτω; Αφήσαν το να πάει; 

Petros Attas Ακόμα τζι όταν αγκρίστηκε με τον Ορφανίδη τζι εν του μιλούσε (σκέφτου...πρόεδρος να 
βάλλει γινάτι να μεν μιλά με τον ΚΤ...) απέτυχε παταγωδώς να τον ελέγξει. Ο Αναστασιάδης θκυο 
ππαλιές εκαθάρισεν τον Δημητριάδη. Ούτε σε τούτον εν τα κατάφερεν. 

Peter Iosif Τι θυμασε δεν ξερω. Αλλα φιλε μου ειναι γραπτως στα δημοσιευματα της εποχης. 

Peter Iosif Και ο λογος που δεν του μιλουσε δεν ηταν οτι απλα του αγκριστηκε αλλα επειδη 
λειτουργουσε ως υποκαταστημα της ΚΤΕ, αρα δεν ειχε νοημα. Το ιδιο ισχυει και για τον Δημητριαδη, 
το ιδιο ισχυει για την Χρυσταλλα που ουτε ο Αναστασιαδης την ταραξε. Ο εκαστοτε κεντρικος 
τραπεζιτης ειναι υπαλληλος της ΚΤΕ στην Φραγκφουρτη και οχι του κυριακου κρατους 

Petros Attas Βαρκούμαι να προσπαθώ να εξηγώ το ίδιο πράμα 10 φορές. Η ανάρτηση μου ήταν για 
αμφισβήτηση της απόλυτης εξουσίας των ανεξάρτητων θεσμών. Είσαι εκτός θέματος. 

Peter Iosif Φιλε μου εγω νομιζω πως ειμαι εντος και παρα ειμαι και επειδη εκοψες μεσα δεν απαντας. 
Τελος παντων οπως θελεις 

Petros Attas Σίουρα. Επειδή ό,τι πείς είσαι. Τέρμα η συζήτηση. 

Petros Attas Επιχείρημα: Είμαι και παραείμαι. 

Peter Iosif Οκ 

https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
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Peter Iosif Η με τον γενικο εισαγγελεα και την πρακτικη να μετατρεπονται οι κατηγορουμενοι σε 
μαρτυρες κατηγοριας και να απαλλασονταιPeter Iosif Η με τον γενικο ελεγκτηPeter Iosif Πιο παλια με 
την επιτροπη ανταγωνισμουPeter Iosif Το ανωτατο 

Petros Attas Καμιά περίπτωση που όσες αναφέρεις δεν εστιαζόταν εναντίον στο θεσμό και την 
ανεξαρτησία του. Όλες ήταν για θέματα που κατηγορείτο το ΑΚΕΛ και εστιάζονταν στα πρόσωπα και 
τις ενέργειες τους για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μάλιστα οδήγησε τους τζιαι σε γραφικές 
ενέργειες όπως τη συγκέντρωση έξω που το δικαστήριο στη δίκη του Ζαννέτου. Ποτέ δεν αμφισβήτησε 
την έλλειψη λαϊκού ελέγχου. 

Peter Iosif Ειδικα στην κριτικη για το ανωτατο οπου το Ακελ αναφερε σε ανακοινωση του πως κανενας 
θεσμος δεν ξεφευγει της κρισης του λαου... 

Petros Attas Ε τι σημαίνει έμπρακτα η "κρίση του λαού"; Σχόλια στα social media; Για να καταλάβω 
στόχος σας εν η συζήτηση ή να υπερασπιστείτε με κάθε κόστος λογικής το ΑΚΕΛ, ακόμα τζιαι σε 
περιπτώσεις που ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ;Peter Iosif Πετρο μου αφηνω το δαμε. Δεν μιλουμε την ιδια 
γλωσσα να εισαι καλαPetros Attas Ε δαμέ έσιεις δίκαιο 100%. 

Peter Iosif Πετρο μου ειναι παμπολλες οι περιπτωσεις. Αν δεν τις θυμασαι φιλε μου δεν φταιω 

Panos Parras Ομολογώ οτι δεν κατέχω το θεωρητικό υπόβαθρο που χρησιμοποιείς ως αφετηρία για να 
θέσεις το ζήτημα. Θα πω ομως οτι προσωπικά δεν με ικανοποιεί η λειτουργία των αρχών αυτη καθώς 
καθε αλλο παρα ανεξάρτητες ειναι. Συμφωνώ οτι θα πρέπει να επαναξιολογηθεί ο τρόπος λειτουργίας 
τους. Ακομα και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ αφήνουν στη διακριτική ευχέρεια των μελών κρατών την 
σύσταση και λειτουργία των αρχών αυτών στη βαση της ανεξαρτησίας τους 

Petros Attas Δε χρειάζεται το υπόβαθρο. Το έβαλα απλά ως εισαγωγή για να προχωρήσω στο 
επιχείρημα μου. Ο καθένας μπορεί να σχολιάσει και να σχηματήσει άποψη. 

Ξ.4 ΠΡΟΤΑΣΗ (Koulla Stylianou) 

«Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές  
είναι γιατί τ' ακούς γλυκότερα …» Γ. Σεφέρης 

Κάθε φορά που διαβάζω το «Συνεχίζουμε» της, άγνωστης σε μένα, Melina Lim,  
-μετά από τόσες καταγγελίες να κλείσει το μαγαζί για ηχορύπανση- και το «Εμείς δεν διαγράφουμε 
κανένα σχόλιο» και το «απολογούμαι» του Panos Parras , δεν ξέρω αν το Ακελ είναι σε θέση να δει 
πόσο ωραία παιδιά μεγάλωσε στα πόδια του. Είχα πει μια φορά σ’ ένα παππού μαθητή μου, που 
βρέθηκε να μεγαλώνει το παιδί της πεθαμένης του κόρης και αδυνατούσε να το «συμμορφώσει», να 
του γιατρέψει τις πληγές και να το κατανοήσει, πράγμα που τους έφερνε σε διαρκή κόντρα το εξής: 
«Κινδυνεύεις να πεθάνεις και να μην γνωρίσεις τον εγγονό σου (ο μικρός ήταν χαρισματικός)». Με 
όλη την καλή διάθεση έχω να πω στο κόμμα το ίδιο. Ότι κινδυνεύει να πεθάνει και να μην γνωρίσει 
τα παιδιά του … Και είναι κάποια από αυτά χαρισματικά.  

Μας συγκινεί η αριστερά. Ναι, πήγαμε αρκετοί από εμάς στις κατασκηνώσεις, χορέψαμε στις 
χοροσπερίδες, πανηγυρίσαμε στους συλλόγους τις «νίκες» μας, κοντραριστήκαμε στο σχολείο με τους 
«άλλους» γι’ αυτό που νιώθαμε δικό μας να υπερασπιστούμε. Κοιμηθήκαμε με το νανούρισμα του 
Μάνου νύχτες χίλιες. Κάποιο πρωί όμως ξυπνήσαμε μεγάλοι. Και το ‘χαμε δύσκολο πια να 
συγκινηθούμε χωρίς λόγο.  
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Και τώρα; Αν μαζευτούνε όλα τούτα τα ξεσπιτωμένα παιδιά, που δεν τους αρκεί η συγκίνηση πια να 
φτιάξουν ένα καινούριο σπίτι, τι θα πει ο «μπαμπάς»; Πως έτρεφε φίδι στον κόρφο του και δεν το 
έβλεπε; Το φίδι το σκοτώνεις μικρό να μην σε φάει όταν μεγαλώσει, λέει ο λαός. Ο Κρόνος έτρωγε τα 
παιδιά του να μην του φάνε τον θρόνο, λένε οι παραμυθάδες.  

Θα υπάρξουν, όμως, και αυτοί που θα πούνε «καλά να πάθει». Αφού δεν θέλησε (ακόμα και στα 
«γεράματα») να γνωρίσει τα παιδιά του.  

Τι, άραγε, σκέφτεται να κάμει ο "μπαμπάς"; Θα τους ακούσει; 

Ξ.4.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδας  

Michalis Theodorou Ωραία τα έγραψες Κουλλα μου. 

Κούλα Στυλιανού Για να δούμε τι θα γίνει Μιχάλη! 

Michalis Theodorou Κούλα Στυλιανού βλέπεις φως στο τούνελ;;) 

Κούλα Στυλιανού Michalis Theodorou μου αρέσει που μιλάς μεταφορικά 😊. Μέσα στο ύφος του 
κειμένου. Φως βλέπω, το θέμα είναι να μην φωτίζει δρόμο που οδηγεί σε αδιέξοδο. 

Michalis Theodorou Κούλα Στυλιανού το ποιο πιθανό. 

Κούλα Στυλιανού Δεν πειράζει Μιχάλη μου. Τουλάχιστον θα πούμε πως το προσπαθήσαμε. Ο καθένας 
με τον τρόπο του. 

Michalis Theodorou Κούλα Στυλιανού καλά κανεις.Καποτε θεραπεύονται και οι κουφοί και οι τυφλοί. 

Κούλα Στυλιανού Όταν νιώθεις εσύ ο ίδιος φύσει "ανάπηρος", συμπάσχεις με όλους αυτούς. 
Συμπάσχουμε όλοι. 

Michalis Theodorou Κούλα Στυλιανού σωστό και αυτό.Για αυτό συνέχισε την προσπάθεια.Το ξέρεις ότι 
έχουμε πολλές κοινές απόψεις. 

Nicos Efrem Τα παραμύθια δεν είναι πάντα ωραία. Εγώκαι πάρα πολλοί άλλοι ξέρουμε πως το ΑΚΕΛ 
είναι μεγάλο και αγωνίζεται πάντα για το λαό. Λάθη και παραλήψεις θα υπάρχουν πάντοτε. Οταν 
εντοπιστούν θα διορθωθούν όπως συνέβηκε και σε άλλες περιπτώσεις. Προσωπικά δεν έχω 
αμφιβολίες. Σέβομαι τες αντίθετες απόψεις και δεν τες απορρίπτω απλός τες μελετώ. Με εκτίμηση σε 
όλους τους γνωστούς και αγνώστους μου. 

Κούλα Στυλιανού Σας ευχαριστώ για το σχόλιο. 

Giwrgos Ktistis Σε αδιαζει ! Γατι τον ευχαριστεις ? Εν για κατι μικρο λαθει που 50 % τοθ κοσμου εμεινε 
σπιτι του και δεν γυριζει πίσω . Με ετσι κκελλεδες δεν παμε πουθενά. 

Κούλα Στυλιανού Τον ευχαριστώ Γιώργο, όπως ευχαριστώ και σένα. Αντί να το διαβάσει και να 
καμωθεί πως δεν το είδε, μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει ακόμα και για να με "αδειάσει", όπως 
λες εσύ. Ίσως χρειάζεται να τους δείξουμε πώς γίνεται ένας διάλογος που τα άτομα έχουν πρόσωπα 
με μάτια, αυτιά και απόψεις διαφορετικές. Εδώ είναι το θέμα. Δεν είμαστε μάζα και μια απρόσωπη 
αγέλη. Αυτά δεν λέμε όλοι μεταξύ μας πίσω τους; Ας το πούμε ξεκάθαρα μπροστά τους. 
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Yiannis Ioannides Giwrgos Ktistis σε άδιασε η Κούλα 

Lukas Perikleous Αν ανοίξει τα μάτια και τα αυτιά του μπορεί να βρει συνοδοιπόρους κι εμάς που 
είμαστε όπως κι αυτός εγγόνια εκείνων που έκατσαν στα αριστερά του προέδρου της εθνοσυνέλευσης 
πριν από δύο αιώνες! 

Κούλα Στυλιανού Μπορεί να πουν, Λούκα, πως ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο και τυχαία καθήσαμε σ' 
εκείνη την πλευρά 

Lukas Perikleous Κακό του κεφαλιού ττους τότε. Θα το καταλάβουν όταν καταντήσουν όπως οι άλλοι 
με τα κάστρα που κανείς πια δεν πιστεύει ότι κάποτε ήταν και αυτοί στη δική μας μεριά! 

Chryso Louka Ελπίζω πραγματικά το ΑΚΕΛ να ακούσει. Πρέπει ωστόσο κι εμείς να είμαστε έτοιμοι να 
αντιληφθούμε πως είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στις απόψεις όλων μας ξεχωριστά. Κι αυτό γιατί 
είναι αντιληπτό και από το γκρουπ, και από όσους μας συμμετειχαν σε συζητήσεις με τις ΚΟΒ, πως 
συχνά συναντουμε απόψεις, αντιφατικές και αντικρουόμενες. Ενας θεωρεί για παράδειγμα πως το 
ΑΚΕΛ πρέπει να μετακινηθεί κεντροαριστερά, και ένας αλλος πιστεύει πως πρέπει να πάει πιο 
αριστερά. Ε είναι αδύνατον να συμβούν και τα δύο. Είναι σημαντικό παρ΄όλ΄αυτά η προσπάθεια 
διαλόγου που άνοιξε να συνεχιστεί και να γίνει κουλτούρα στο χώρο της αριστεράς. Κι αν έλθει η ώρα, 
και εύχομαι να έλθει, που θα μας πουν έλατε κοντά να βοηθήσετε, να συμμετέχετε, να είμαστε κι εμείς 
έτοιμοι να ξεβολευτούμε, να ξεκουνηθούμε, να σηκωθούμε από το πληκτρολόγιο και να πάμε:) 

Lukas Perikleous Το προς τα που θα κινηθεί το ΑΚΕΛ θα καθορίσει και τους ποιους/ ποιες θα έχει μαζί 
του. Τα άτομα που βλέπω σε αυτό το γκρουπ (τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω) δεν ήταν ποτέ βολεμένα 
η ακτιβιστές του πληκτρολογίου άρα δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Φτάνει φυσικά το ΑΚΕΛ να ζητήσει 
τη συμπαράστασή τους και να τη διεκδικεί συνεχώς και να όχι να ψάχνει για πιστούς ακόλουθους και 
οπαδούς! 

Melina Lim Αυτή η ανάρτηση από μια φιλόλογο που δεν την ενοχλούν τα ορθογραφικά λάθη και που 
θεωρεί χρέος της να τα διορθώσει..μήπως δεν είναι αυτή η νοοτροπία που φέρνει την πρόοδο..; Είναι 
μέρες που κερδίζει η απογοήτευση και είναι και μέρες που διαβάζουμε μια τέτοια ανάρτηση ή μια νέα 
αξιόλογη πρόταση από κάποιον που δεν έτυχε να γνωρίσουμε δεν είναι διάσημος, δεν τον 
παρακολουθούμε στα ειδησεογραφικά πάνελς των μεγάλων καναλιών. Εντούτοις έχει κάτι να πει. 
Συμμερίζεται δε τον ίδιο σκοπό… Είναι τότε που η ελπίδα ξαναγεννιέται. Κούλα Στυλιανού χαίρομαι 
που είσαι και εσύ συνοδοιπόρος στην προσπάθεια αυτή που γίνεται με την συμβολή πια εκατοντάδων 
μελών. ‘Οπως λέει και η Chryso Louka και συμφωνώ, ο στόχος πρέπει να είναι α) Ο διάλογος να 
συνεχιστεί και να γίνει κουλτούρα και β) επιβάλλεται να ξεβολευτούμε και να αδράξουμε τη μέρα. 
Βέβαια και το γεγονός μόνο ότι κόσμος διαβάζει τις αναρτήσεις, σχολιάζει, καταθέτει προτάσεις και 
δημόσια κιόλας αυτό από μόνο του αναιρεί το “βόλεμα’’. Να σηκωθούμε και από τα πληκτρολόγια 
αλλά έχω την αίσθηση ότι ουδεμία σχέση έχουν με το βόλεμα. Για να συνεχίσει η δράση των πολιτών 
και εκτός πληκτρολογίου πέραν από την καλή διάθεση και την προσπάθεια που χρειάζεται να 
καταβληθεί, χρειάζονται περισσότερες συντονισμένες δράσεις από την ηγεσία της αριστεράς 
ολόχρονα. (Στη σελίδα βρίσκονται αρκετές εισηγήσεις και γι αυτό). Ήδη στις 22 πραγματοποιείται ένας 
διάλογος με τους πολίτες στο ΤΕΠΑΚ. Συνεχίζουμε λοιπόν… 

Κούλα Στυλιανού Καλημέρα Μελίνα. Συμφωνώ με όλα. Ακόμα και με τον τρόπο που τα λες. Και αυτό 
είναι κάτι που πρέπει να σημειωθεί. Η στάση που κράτησαν και ο τρόπος που διαλέγονται κάποιοι 
φανερώνει πως καμία πρόθεση για ευκαιριακό "αντάρτικο" κατά του κόμματος δεν υπάρχει. Είναι 
αγάπη προς τις ιδέες της αριστεράς, που νιώθουμε ότι σήμερα -πιο πολύ από ποτέ- χρειάζεται να 
αποδείξουν ότι δεν έχουν "γεράσει". Μου άρεσε κάτι που είπε ο Aceras Anthropophorum, με τον 
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όμορφο τρόπο που χειρίζεται τη διάλεκτό μας, στον τοίχο μου σε κάτι σχετικό, ότι η Αριστερά δεν είναι 
"κοτζιάκαρη". Αυτό που ξεκίνησε εδώ από νέους ανθρώπους είναι ίσως μια απόδειξη ότι "τρώνε από 
μας και μένει και μαγιά". Αυτό το όμορφο που είπε και η Chryso Louka για την κουλτούρα του 
διαλόγου. Μπορεί να φαίνεται ρομαντική η πρόθεση αυτών που ακόμα πιστεύουν στη δυνατότητα 
αλλαγής, αλλά πώς να κόψεις από τον νέο άνθρωπο το όνειρο να δείξει το στίγμα του στη χρονική 
στιγμή που βρέθηκε στον κόσμο; Αν του το απαγορεύσεις, θα ψαχτεί αλλού. Το πράγμα είναι απλό. 
Ναι δεν με ενοχλούν τα λάθη, με ενοχλεί να με τρομοκρατούν να μην πω την άποψή μου γιατί θα μου 
κλείσουν την πόρτα. Κι αφού συνοψίζω, για να μην ψαχτούμε αλλού ή και απλώς να διοχετεύσουμε 
την ενέργειά μας ο καθένας στον κύκλο και στον χώρο του, έχει να κάνει με αυτό που είπε ο Lukas 
Perikleous, ότι έχει να κάνει με τον δρόμο που θα τραβήξει το Ακελ αν θα μας πάρει μαζί του. Και κάτι 
τελευταίο που πλήγωσε εμένα την ευάλωτη "ρομαντική". Μου έκανε αίτημα φιλίας ο Michalis 
Karakatsanis, το αποδέχτηκα, για να δω -ίσως- πως στον τοίχο του θεωρεί πως εμείς που γράφουμε 
εδώ είμαστε "σαν τις παλιές γκόμενες του Ακελ". Πού ξέρεις Μιχάλη, αν ήξερες του καθενός την 
ιστορία μας (δεν λέω πως έχεις καμιά έγνοια να τη μάθεις), ίσως να ήμασταν και οι νόμιμες σύζυγοι, 

ή τα παιδιά από τον πρώτο γάμο του πατρός 😊 😊. Αυτά 

Melina Lim Κούλα μου ο Μιχάλης το είχε πει αρχικά αυτό αλλά μετά είπε επίσης ότι ίσως να καταθέσει 
και πρόταση.:) Επειδή σε πλήγωσε λοιπόν τον προκαλώ και τον προσκαλώ να επανορθώσει. Με 
πρόταση. Εδώ. Σήμερα 

Κούλα Στυλιανού Είμαι σίγουρη Μελίνα πως οι καλλιτέχνες είναι εξίσου αυθόρμητοι και "ευαίσθητοι" 
με τους φιλολόγους. Μένει τώρα να δούμε αν είναι εξίσου δεκτικοί στις προκλήσεις /προσκλήσεις.. 

Christos Christophides Το τηλέφωνο μου είναι 99416634. Σε πολλούς το εστειλα και στο inbox. Στη 
διαθεση όλων για απόψεις. Να μην μείνουμε όμως στις απόψεις. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί 
στην Αριστερά είναι να την προσπερνούν οι ιστορικές εξελίξεις, ενώ εμείς θα συζητούμε και θα 
συζητούμε. Υπαρχει και πεδίο δράσης μεγάλο. Περιμένω επικοινωνία 

Lukas Perikleous Christos εδώ ήδη έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις, κριτικές και εισηγήσεις. ΄Οπως 
ανέφερα κι αλλού στο γκρουπ, πολλοί από εμάς που συμμετέχουμε θέλουμε να ακούσουμε και τις 
δικές σας απόψεις (της ηγεσίας του ΑΚΕΛ). Εδώ σε ανοικτές συζητήσεις στις οποίες θα μπορούν να 
συμμετέχουμε όλοι. Με άλλα λογιά γιατί να περιμένεις επικοινωνία, αφού ήδη άκουσες τις 
πιστεύουμε πολλοί από εμάς. Αυτό που περιμένουμε είναι να ακούσουμε εδώ τις δικές σας απόψεις 
αλλά και κριτικές σε αυτά που λέμε εμείς. 

Christos Christophides Αποφασιςαμε να ακούσουμε το κομματικό σύνολο και την κοινωνία πριν να 
διαμορφωσουμε συνολική άποψη. Θα ηταν κοροιδία να είχαμε τις λύσεις και τις απόψεις πριν 
ολοκληρωθεί ο διάλογος. Μόλις αυτό γίνει πολύ ευχαρίστως 

Lukas Perikleous Όπως ανέφερα και σε άλλη παρόμοια συζήτηση αυτό είναι απόλυτο δικαίωμά σας 
και είναι σεβαστό. Άλλωστε άτομα όπως εμένα που είμαστε εκτός ΑΚΕΛ δεν μπορούμε να έχουμε 
οποιαδήποτε απαίτηση από το κόμμα και την ηγεσία του ούτε τώρα ούτε και στο μέλλον. Το αν όμως 
θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε ή αν θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε ΑΚΕΛ δεν έχει να κάνει μόνο με τις 
αποφάσεις που θα λάβει και θα ανακοινώσει το κόμμα. Έχει να κάνει, για μένα τουλάχιστον, και με 
το πώς η ηγεσία του κόμματος σκέφτεται και συνδιαλέγεται. Θέλω επίσης να κατανοήσω γιατί το 
κόμμα πήρε συγκερκιμένες αποφάσεις και τήρησε τη στάση που τήρησε σε διάφορα θέματα στο 
παρελθόν. Θέλω να ξέρω για παράδειγμα γιατί δεν τόλμησε να κάνει ουσιαστικές αλλαγές στη 
διδασκαλία της Ιστορίας. Θέλω να ξέρω γιατί έπρεπε να περιμένουμε το ΔΗΣΥ για να ψηφιστεί το 
Σύμφωνο Συμβίωσης ενώ το ΑΚΕΛ συμμετείχε στην εκτελεστική εξουσία από το 2003 μέχρι το 2013. 
Θέλω να ξέρω με ποια λογική υποψήφιος του ΑΚΕΛ στις βουλευτικές εκλογές, στο ερώτημα για το αν 
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πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα στον ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο, απάντσε: "Διαφωνώ 
Δεν πρόκειται για γάμο. Ο γάμος, δυνητικά, εξυπηρετεί τη δημιουργία οικογένειας. Οι ομοφυλόφιλοι 
δεν συνάπτουν σχέσεις για να δημιουργήσουν οικογένεια." 

Christos Christophides Για αυτό το θέμα το ΑΚΕΛ εχει Συνεδριακή θεση. Θέλω επίσης να επισημάνω, 
επειδή ήμουν παρών, οτι η ACCEPT αναγνωρίζει οτι το ΑΚΕΛ εχει τις πιο ολοκληρωμένες θεσεις σε 
σχέση με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων 

Lukas Perikleous Έχεις απόλυτο δίκαιο σε αυτά που λες Χρήστο τόσο για τη συνεδριακή απόφαση όσο 
και για την αναγνώριση από την ACCEPT. Όμως οι ερωτήσεις μου, με τις οποίες δεν θέλω να ασκήσω 
απλά κριτική στο ΑΚΕΛ, αλλά να το κατανοήσω είναι διαφορετικές. Γιατί έπρεπε να περιμένουμε τον 
Συναγερμό για να ψηφιστεί το σύμφωνο; Γιατί έστω κι ένας υποψηφίος ενός αριστερού κόμματος στον 
21ο αιώνα εκφράζει την άποψη ότι τα ομόφυλα ζευγάρια δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια; 

Makis Kazakeos Αγαπητέ Λούκα αν μου επιτρέπεις να παρέμβω θα σου επαναλάβω αυτό που σου 
έγραψα και πιο πάνω. Το ότι ένας υποψήφιος ή ένα στέλεχος έχει μια διαφορετική άποψη για ένα 
θέμα αλλά σέβεται στο τέλος τις αποφάσεις του κόμματος αυτό είναι υγεία δεν είναι αρρώστεια. Στο 
ΑΚΕΛ δεν είμαστε όλοι μονόχωγλοί και αυτό πρέπει να το αντιληφθείτε όλοι. Το ΑΚΕΛ ανέχεται και 
δέχεται και επικροτεί την διαφορετικότητα όχι μονο μέσα στην κοινωνία αλλά και στις γραμμές του. 
Και αυτό αποδείκτηκε πολλές φορές. Όμως από την άλλη ναι έχει την δική του "γραμμη" πειθαρχίας 
γιατί έτσι μπορούν να λειτουργούν τα δεδομένα της υλοποίησης αποφάσεων από ΟΛΟΥΣ. 

Lukas Perikleous Φυσικα και θα πρεπει να υπαρχει ποικιλια αποψεων. Καποια θεματα εχουν ομως να 
κανουν με την ιδια τη φυσιογνωμία του κομματος και σε αυτες τις περιπτωσεις δεν εχουμε ποικολια 
αποψεν αλλα υπαρξη αποψεων εκτος της ιδεολογιας της αριστερας. Θα δεχοσουν για παραδειγμα το 
ΑΚΕΛ να κατεβασει υποψηφιο ενωτικο; 

Makis Kazakeos Αν ο υποψήφιος αυτός έχει προσωπικές απόψεις για κάποια θέματα αλλά στην πορεία 
ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα του κόμματος και τις αποφάσεις του, προσωπικά σαν Μάκη δεν θα με 
ενοχλούσαν και πολλά πράγματα πλην βέβαια καθαρά ιδεολογικών θεμάτων που ορίζουν την 
αριστερά όπως λες και συ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το ίδιο το ΑΚΕΛ ήταν κάποτε ενωτικό, 
σήμερα στις γραμμές του έχει αρκετούς που ονειρεύονται να κρατάμε κι εμείς τις ελληνικές σημαίες 
κλπ κλπ και όλα αυτά μπαίνουν σε διάφορες συζητήσεις και αφορμές. Αλλά από την άλλη Λούκα μου 
να μην το γενικευουμε σ' όλα τα θέματα. Π.χ. το θέμα των ΛΟΑΤ αντιλαμβάνεσαι ότι έχει διάφορες 
παραμέτρους. Κατ' αρχήν έστω και σαν αριστεροί μεγαλώσαμε σε οικογένειες πατριαρχικές με 
λεγόμενες "παραδόσεις" που άγγιζαν και θρησκευτικές βλακείες και πολλά άλλα. Ναι υποστηρίζω εν 
θέρμως μάλιστα τα σύμφωνα συμβίωσης ή τους γάμους ή ΌΛΑ τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων 
αλλά π.χ. ακόμη και εγώ σε κάποια πράγματα διατηρώ υποσηνείδητα κάποια "ταμπού" κλπ. Μην το 
πιέζουμε το θέμα αυτό να έρθει σαν ...κομματική διαταγή ή προσταγή ή γραμμή και κατεύθυνση από 
το κόμμα και να την αποδεκτεί ο κάθε αριστερός σε κάθε χωρίο, πολη κλπ γιατί θα είναι λάθος. Οι 
χειρισμοί να είναι προσκεκτικοί και με στοχοπροσήλωση μακροπρόθεση ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ 
ο στόχος παντού. Θεωρώ σωστές τις κινήσεις του κόμματος και του κινήματος γενικότερα οπως π.χ. 
σήμερα η ΕΔΟΝ παρουσίασε σε φεστιβάλ της το θέμα αυτό μεσα μάλιστα από την παρουσία 
ανθρώπων που έχουν να πουν πολλά και διάφορα. 

Κούλα Στυλιανού Makis Kazakeos το 'χα καμάρι ως τώρα που δεν είχες παρέμβει στις αναρτήσεις μου. 
Λίγο κράτησε, όμως, η χαρά. Αφού το έγραψες και πιο πάνω αυτό στον Λούκα, ήταν ανάγκη να έρθεις 

κι εδώ; 😊Είναι και αυτή η τεράστια μηχανή στην εικόνα προφίλ σου, που δείχνει "τρομακτική". Σ' 
ευχαριστώ για το σχόλιο. 
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Makis Kazakeos Κούλα Στυλιανού Δεν έχω καταλάβει αν αστειεύεσαι ή σοβαρομιλάς. Να εκλάβω ότι 
λυπάσαι που γράφω εδώ και στο γκρουπ;;;;; ... 

Κούλα Στυλιανού Να εκλάβεις ότι δεν έχεις εκλάβει σωστά. Είπα "ευχαριστώ για το σχόλιο". Να 
διαβάζεις ως το τέλος τις προτάσεις. Α έβαλα και χαμόγελο. 

Makis Kazakeos Το εκλαμβάνω τότε ότι δεν το έχω εκλάβει σωστά !!!!! Απλά με τον τρόπο που έγραψες 
για ....χαρά ότι δεν σχολίασα τα ποστ σου και αν ήταν ανάγκη να έρθω εδώ αλλά και για την μηχανή 
μου θύμισε φρασεολογία που μας απεύθυναν διάφοροι άλλοι σε άλλα γκρουπς όταν δεν είχαν 
επιχειρήματα να απαντήσουν και στο τέλος μας έβαζαν και τα σήματα του ελαμ και της χρυσής αυγής 
χαχαχαχαχαχαχαχαχα...... Το αστείο σου ήταν ολίγο άθελα σου ...ΔΙΑΒΟΛΙΚΟ .... : 

Κούλα Στυλιανού Makis Kazakeos είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ ... "Να εκλάβω" ότι, αφού δεν 
βρίσκεις κάτι άλλο να μου καταλογίσεις και ότι σ' έχει ενοχλήσει τόσο πολύ ένα κειμενάκι όπως το δικό 
μου, θα με "συλλάβεις" για ναζιστική φρασεολογία και υπαινιγμούς; Δεν δείχνεις για κάτι τέτοιο. Θα 
προτιμούσα να διάβαζα από σένα κάτι καινούργιο, παρά να επαναλαμβάνεσαι, είμαι σίγουρη ότι έχεις 
τη δύναμη για κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να σου το επιβάλω. Καλό βράδυ. 

Makis Kazakeos Νομίζω ότι παρεξήγησες πλήρως το τι έχω γράψει. Ούτε σου καταλόγησα κάτι ούτε σε 
...κακολόγησα για ναζιστική φρασεολογία. Απλά σου εξήγησα γιατί εγώ ήμουν ....επιφυλακτικός στο 
πρώτο σου σχόλιο για μένα και μετά σου εξήγησα και πάλι για το θέμα ..τρομακτική εικόνα και μηχανή 
κλπ γιατί είμαι και πάλι ..."καχύποπτος". Δεν σου επέρριψα εσένα καμια τέτοια σκοπιμότητα ή 
προσπάθεια. Απλα διευκρίνησα. Όσο αφορά τα κείμενα σου δεν απάντησα γιατι συνήθως εκεί που 
δεν διαφωνώ δεν απαντώ ή δεν σχολιάζω. Μπορεί να είναι λάθος μου αυτό όμως αυτή την τακτική 
ακολουθώ παντού. Θεωρώ ότι με αστείεψες και το χαίρομαι αυτό απλά καμιά φορά ο "γραπτός λόγος" 
εδώ δεν προσδίδει ακριβώς είτε το χιούμορ μας είτε τον τρόπο εκφρασης μας που θα ήταν πολύ πιο 
διαφορετική η ανταποκριση είτε αμαν γνωρίζεις τον άλλο είτε αν τύγχανε να έλεγε μπροστά σου.  
Το ότι επανάλαβα στον Λούκα την άποψη που έγραψα και σε άλλο ποστ είναι καθαρά για λογους 
συζήτησης και άλλων θεμάτων που δεν περιέχει η πρώτη μου ανάρτηση.  
Το τελευταίο είναι για "καινούργιο" απο πλευρας μου. Εννοείς να έγραφα εγώ κάτι σαν ποστ ή στην 
απάντηση στον Λούκα;;;; 

Κούλα Στυλιανού Δεν βοηθάς κι εσύ με την στάση σου Μάκη να μην σε παρεξηγήσουμε όσοι δεν σε 
γνωρίζουμε καλά. Αν είχαμε μια ανάρτησή σου με διαφορετικό ίσως ύφος και θετική διάθεση προς 
αυτή την ιδέα, μπορεί να πετύχαινες να μας έκανες να δούμε αυτή την εικόνα προφίλ με άλλα μάτια 

😊. Αυτό θα ήταν κάτι καινούργιο, ας πούμε. Καληνυχτώ. 

Makis Kazakeos Μα νομίζω δεν πρέπει να είδες τις πρώτες μου μια δυο αναρτήσεις κάτω κάτω στις 
αρχές εννοώ του γκρουπ. Και όταν λειτούργησε το γκρουπ διάβαζα τα πάντα με προσοχή και δεν 
απαντούσα ακριβώς για να μην θεωρήσει ο οποιοσδήποτε οτι οι απόψεις/απαντήσεις μας είναι 
ποδηγέτηση ή ξεροκεφαλιά κλπ να μην ακούμε τον οποιονδήποτε. Τα όσα πρέπει να διάβασες απο 
μένα είναι η απάντηση μου πλέον σε προσωπικές επιθέσεις, λασπολογία, ακόμη και 
προπηλακισμών. Το ότι απαντώ σ' αυτά με δυναμισμό και έντονη ορολογιά;;; Ασφαλώς και αυτός 
είναι ο χαρακτήρας μου και αυτός είναι ο τρόπος μου στο να αντιμετωπίσω όποιον το πράττει είτε 
είναι χρυσαυγίτης είτε αριστερός με ή χωρίς εισαγωγικά. Σέβομαι την ύπαρξη των πάντων και τον 
λόγο που εκφέρουν, όπως εσύ π.χ. αλλά επιζητώ και γώ σεβασμό στο ότι μεγάλωσα και έδρασα στις 
γειτονιές της μάχης στην πρώτη γραμμή μαζί με χιλιάδες συντρόφους μας. Κοιτάχτε. Η πολιτική 
δυστυχώς δεν είναι μόνο απόψεις και εισηγήσεις και συζητήσεις. Έχει πολύ αγώνα και μάχη. Κόπους 
και μόχθους. Ακόμη και θυσίες που αντιλαμβάνομαι δεν ...αντιλαμβάνονται πολλοί. Δεν 
περιαυτολογώ παρακαλω μην με παρεξηγάς. Επεξηγώ τις αντιδράσεις απο που πηγάζουν. Και 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004528544981&fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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"ανθρώπινες" αντιδράσεις. Π.χ. οπως εσύ δεν θα δεχτείς να βρίζει και να χαρακτηρίζει έναν δικό σου 
άνθρωπο που ζήσατε μαζί πολλά πράγματα, ο οποιοσδήποτε, έτσι δεν δέχομαι ούτε εγω.  
Δεν έβαλα εγώ εδώ σχεδόν καμιά πρόταση εφόσον έχω σαν μέλος του κόμματος και υποχρέωση και 
δικαίωμα να τις βάζω εδώ και χρόνια στα σώματα, συνεδρίες, συνέδρια κλπ. Θα ήταν οξύμωρο να τα 
έλεγα και εδώ εφοσον θεώρησα εδώ θα μιλήσουν φίλοι που δεν έχουν την υποχρέωση και δικαίωμα 
σαν μέλη του κομματος. Καληνύχτα κι απο μένα. 

Ξ.5 ΠΡΟΤΑΣΗ (Giwrgos Ktistis) 

Σαν πρώτη πολύ γενική εκτίμηση : 

Η κατασταση δεν ειναι αποτέλεσμα μιας λαθασμένης απόφασης η μιας σειράς αποφάσεων . Ειναι κατί 
πολύ πιό σύνθετό , πιο διαλεχτικό .  

Γιαυτό δεν είναι απλό να αλλάξει !!!!. Καί δεν θα αλλαξει χωρίς 'επαναστατικά γεγονότα ! Ανατροπές 
δηλαδή. Μεγάλες ανατροπές ανάλογες της αιτίας των πραγμάτων , που είναι η οικονομική κρίση και 
η ανάγκη του κοσμου να αγωνιστεί και να ανατρέψει τες πολιτικές που τον φτωχοποιούν. Το ΑΚΕΛ η 
θα αλλαξει η θα ξεπεραστεί οριστικά που τον κόσμο την επόμενη περίοδο. Εκτός αν η κρίση παρέλθει 
και παμε πίσω στα ωραια χρόνια της βολικής ζωης. Τότε αυτή η διαδικάσιά θα επιβραδυνθειί και θα 
υπαρχει χρόνος για το ΑΚΕΛ να βρεί τα πόδκια του . 

Στην Πράξη  

Ο τεράστιος επαγγελμάτικός μηχανισμός ,( που ειναι το αποτέλεσμα μια μεγαλής περιόδου χωρίς 
συμαντικά επαναστατικα γεγονότα) αποτέλεί εμπόδιο στες όποιες αλλαγές θα επιχειρούσε και η πιο 
καλόπιστη ηγεσία . 2 είναι τα εκατομύρια αν δεν καμνω λάθος που πλερώνει το κόμμα σε μισθούς 
κάθε χρόνο . Στήν περιφεριακή ανάπτυξη ( των τοπικών του οργανώσεων) πόσα δίνει? Και αυτο ειναι 
συμτωμα της καταστασης . Ενα συμπτωμα . Εμεις οι Αλλοι αριστεροι ?Ισως να εχουμε ευθήνες 
απέναντι στην αριστερά . Πολύ μεγάλες . 
Ισως να ειμασταν πολυ μικροί για να τολμήσουμε ουσιαστική κριτική στην προιγούμενη περίοδο. 

Ξ.5.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Petros Attas Να αναλάβει τζιαι ρόλο κράτους το ΑΚΕΛ ρε Γιώργο μου; 

Giwrgos Ktistis την αναπτηξη των τοπικόν οργανωσεων οχι τα Γιοφιρκα στην περιφέρια !!! 

Petros Attas Σωστός :-D Προσωπικά θέλω κάθε γειτονιά να έσιει κολλεκτίβα 

Ξ.6. Πρόταση (Costis Petrou) 

Η συμπεριφορά Χρίστου Χριστόφια εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο συγκεκριμένες νοοτροπίες, 
συμπεριφορές και προσεγγίσεις εντός ΑΚΕΛ: "Μεν μιλάτε εσεις, θα σας πουμε εμεις που ξερουμε". 
Αυτό χωρίς να γενικεύω, χωρίς να ισοπεδώνω, και χωρίς να πιστεύω ότι αυτό ισχύει για όλα τα μέλη 
του ΑΚΕΛ. Το "αλλου σας τρώει, αλλού κνίθεστε" και το "κάτσετε τη μάππα χαμέ", εν απότοκο μιας 
αλαζονείας, μιας έπαρσης και μιας αντίληψης ότι δεν είμαστε ικανοί να συζητάμε ήρεμα και απλά, 
αλλά χρειαζόμαστε καθοδηγητές και μαστόρους. Επί του θέματος:  

https://www.facebook.com/gktistis?fref=nf
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/gktistis?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
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1. Το ΑΚΕΛ πρέπει να εκφράσει πιο συγκεκριμένες θέσεις πάνω στα τρέχοντα θέματα της 
επικαιρότητας. Π.χ. Χρειάζεται πειστική εναλλακτική οικονομική πρόταση. Ποια είναι η αντιπρόταση 
του ΑΚΕΛ απέναντι στο νεοφιλελευθερο εκτρωμα; Τι θεσεις εχει σημερα για το προσφυγικό, για τις 
μικρες και μικρομεσαιες επιχειρησεις; Για τη δικαιοσυνη και τα εργασιακα; Για την αντιμετωπιση του 
φασισμου;  

2. Χρειάζεται να κάνει ανοίγματα προς τον ευρύτερο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ιδεολογικά θα 
κινείται πιο δεξιά.  

3. Έχει σοβαρό επικοινωνιακό πρόβλημα. Ο κώδικας για τους υποψηφιους δεν βαδίζει στο 2016, αλλά 
στο 1986. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η κριτική, στρέφει τον κόσμο σε άλλες 
επιλογές.  

4. Το κομμα πρεπει να αποκτησει πιο κινηματικο χαρακτηρα. Να οργανωνει και να συμμετεχει σε 
δρασεις. 

5. Οι συμπεριφορές (ρεζιλίκια κατ' ακρίβεια) του εμμισθου μηχανισμου στα μεσα κοινωνικής 
δικτύωσης, χρήζουν προσοχής.  

και αρκετά άλλα. Θα επανέλθω. 

Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία 

#AKEListen  

Ξ.7. ΠΡΟΤΑΣΗ, Προβληματισμοί για την εξωκοινοβουλευτική δράση του ΑΚΕΛ. 
(Panagiotis Charalampous) 

Θεωρώ ότι το ΑΚΕΛ έχει εξελιχθεί σε ένα καθαρά κοινοβουλευτικό κόμμα ως εκ τούτου οι πλείστες 
από τις δράσεις του είναι σχεδιασμένες με τρόπο που να εξυπηρετούν την επόμενη εκλογική 
αναμέτρηση. Παράδειγμα είναι οι διάφορες κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται κατά 
διαστήματα. Κινητοποιήσεις που ουσιαστικά δεν ενοχλούν κανένα και εξυπηρετούν μόνο τον στόχο 
της προβολής και της εικόνας του κόμματος. Συνήθως οι κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε ώρες 
που «βολεύει» απλά και μόνο για να μαζευτεί κόσμος και να προβληθεί η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Είναι συχνό το φαινόμενο εκδηλώσεις του κόμματος να προγραμματίζονται με βάση 
το πρόγραμμα… της Ομόνοιας. Πάνε χρόνια το ΑΚΕΛ να οργανώσει κινητοποίηση που να ενοχλεί 
ουσιαστικά τα συμφέροντα της αστικής τάξης (παναπεργίες, καταλήψεις, μποϋκοταζ κτλ). Αν και 
κατανοώ το σημειολογικό της υπόθεσης, θεωρώ ότι αυτό είναι σοβαρός παράγοντας 
αποστασιοποίησης του κόσμου αφού πολλοί δεν θα διαθέσουν τον λίγο ελεύθερο χρόνο που τους 
απομένει σε εκδηλώσεις φιλολογικού περιεχομένου, όπως το να μαζευτούμε έξω από τα γραφεία της 
ΕΕ να πούμε 2-3 συνθήματα. 

Ξ.7.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Andreas Hadjikallis Αν και μετα την εχθεσινή συζητηση που εκατέληξεν στο ότι είμαι βλάκας 
κομματοσκύλο φασίστας κτλ θα ρωτήσω τι εννοείς την επομένη εκλογική μάχη ... Θα μιλήσω για το 
κομματι του που εζήσα απο πρώτο χέρι Οι κινητοποιήσεις και ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ της Προοδευτικής για αρση 
της παρανομίας στα διδακτρά το 2011 ...Οι κινητοποιήσεις και κατακτήση για την φοιτητικη χορηγία 

https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=986676898052010
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=nf
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
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το 2014 και πολλά αλλα στο μαθητικο φοιτητικο στους συνταξιούχους κτλ εχουν "ψηφοθηρικούς" 
χαρακτήρες ? 

Panagiotis Charalampous Να καταρηθει ο Παιδότοπος οι κατασκηνώσεις τα φουσκωτα κτλ ειναι 

κατήχηση  

 Από την Προοδευτική επεράσαμε και μεις. Μιλώ για το ΑΚΕΛ. 

Andreas Hadjikallis Δηλαδή η ΕΔΟΝ ,ΠΟΓΟ ,ΕΚΥΣΥ,ΕΚΑ ενεν ΑΚΕΛ ? 

Panagiotis Charalampous Θεωρώ ότι ή Προοδευτική είναι έτη φωτός μπροστά από τα υπόλοιπα 
κομμάτια του λαικού κινήματος. 

Petros Attas Και η Προοδευτική έχει ψηφοθηρικούς στόχους. Επηρεάζεται βεβαίως και η ένταση και 
παρέμβαση από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία. Λογικό είναι και ίσως σε κάποιο βαθμό θεμιτό. Το 
θέμα είναι να μη γίνεται υπερβολή. 

Petros Attas Panagiotis Charalampous Έχουμε αγνοήσει τη μαζικοποίηση της κοινωνίας, η οποία έχει 
αναληφθεί από αυτόνομες κοινωνικές ομάδες, κάτι το οποίο αντί να αντικρίζεται θετικά και αισιοδοξία 
από το κόμμα, αντικρίζεται με καχυποψία, με αποτέλεσμα ο κόσμος αυτός να μην επιθυμεί να έχει 
σχέση με το ΑΚΕΛ. Διευκρινίζεται ότι η πρόταση δεν είναι το καπέλωμα αυτών των εκφάνσεων και 
πρωτοβουλιών το οποίο θα ενταφίαζε ουσιαστικά την οποιαδήποτε προσπάθεια επαναπροσέγγισης 
αλλά η συμπλήρωση, υποστήριξη και συνεργασία ούτως ώστε να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη. 
Συγκεκριμένο παράδειγμα: Στις 9 Μαΐου διοργανώθηκε πανηγύρι στη Λεμεσό για τους εορτασμούς 
της Ημέρας της Ευρώπης. Δεν θα μπορούσε κάλλιστα να διοργανωθεί μια παράλληλη διαδήλωση 
διαμαρτυρίας για τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΕΕ; Να ακουστεί ότι οι Κύπριοι διαδηλώνουν 
έναντι αυτού του γραφειοκρατικού τέρατος; Να συνδυαστεί με την επέτειο νίκης κατά του φασισμού; 

Γιαννης Ραμον Στις 9 του Μαη στην Λεμεσο διοργανωθηκε αντιφασιστικη πορεια απο αντιφασιστικη 
συλλογικοτητα για την επετειο της αντιφασιστικης νικης των λαων κατα του ναζισμου και εναντια και 
στη εκστρατεια της ΕΕ για παραχαραξη της ιστοριας και ταυτισης κομμουνισμου-ναζισμου αλλα και 
της ιδιας ως μορφωμα με τις πολιτικες και τα συμφεροντα που εξυπηρετει. Πριν ξεκινησει η πορεια 
εγινε οργανωμενη επιθεση απο νεοναζι που φορουσαν κρανη και κρατουσαν σιδερολοστους, 
αλυσιδες κλπ. Κατι που κανενα κομμα δεν βγηκε να καταδικασει 

Petros Attas Δεν είχα ιδέα πραγματικά. Κανένας δεν το ανάφερε. Τραγικό... 

Γιαννης Ραμον Μπηκε η ανακοινωση της συλλογικοτητας στις ηλεκτρονικες σελιδες των εφημεριδων 
http://dialogos.com.cy/.../epithesi-neonazi-se.../... 

Petros Attas Έβαλεν το ο διάλογος. 

Andreas Hadjikallis Molis eida comment tou Atta efoithika na men elalen na katargithei tpt 

Panagiotis Charalampous Θεωρείς ότι με προβοκατόρικα σχόλια προσφέρεις τπτ στη συζήτηση; Γτ το 
πιο πιθανό σενάριο να σου απαντήσει ο Πέτρος και να ξεφύγει ΚΑΙ τουτη η συζήτηση. 

Andreas Hadjikallis En jai gennisa tin apopsi apo mi genomena post oti thelei as sxoliasei egw apopsi en 
allasw 

https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007349738046&fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007349738046&fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdialogos.com.cy%2Fblog%2Fepithesi-neonazi-se-antifasistes-sti-lemeso%2F%23.V2B7ELuLTIU&h=IAQEAeyyZ
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi


  

155 
 

Panagiotis Charalampous Ναι αλλά η άποψη σου για τον Αττά εν τόσο σχετική με την συζήτηση όσο το 
γούστο μου στα σούσι. 

Andreas Hadjikallis Δηλαδη οτι πουμε για ενα θεμα εν μεταφερεται σε αλλο εν αυτονομα ποστ που 
μπορουμε σε καθε ενα να λεμε οτι θελουμε ? Anw επειδη ξυπνω πρωι αυριο για δουλεια ( ο τονος 
μπορει να μπει οπου θελεις παλε νόημα φκαλει 

Panagiotis Charalampous Αν θέλεις μπορείς να κοτσάρεις και 10 τσόντες κάτω από το κάθε ποστ. Το 
θέμα είναι αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι επικοδομητικό δαμέ η απλά να τα τορπιλίσουμε όλα. 
Είναι΄εύκολα και τα δύο. 

Andreas Hadjikallis OK mporei na en kai torpilisma alla I prokatalipsi m enen adikeologiti anw Kalinikta 
sas 

Ξ.8 ΠΡΟΤΑΣΗ (Costis Petrou) 

Η Αριστερά πρέπει να εξετάσει σοβαρά και διαλεκτικά τη θέση της για την Ευρωζώνη και κατά πόσο η 

παρουσία της Κύπρου στην Ευρωζώνη είναι προς τον συμφέρον των εργαζωμένων, των λαϊκών και 

των μικρομεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Μακριά από αφορισμούς και συνθήματα.  

Στο τέλος της ημέρας, ποια πολιτική από αυτές που συζητάμε εδώ μέσα θα γίνει αποδεχτή από το 

διευθυντήριο των Βρυξελλών και της Φρανκφούρτης; Μισή κίνηση να κάνεις, είτε θα σου κλείσουν τις 

τράπεζες, είτε θα ξεκινήσει η υποβάθμιση των Οίκων Αξιολόγησης και η φραστική επίθεση από τα 

υψηλά δώματα των Βρυξελλών για "εκτροχιασμό της οικονομίας". Για τέτοια Δημοκρατία μιλάμε.  

Να σκεφτούμε; 

-Συμβαδίζουν Ευρωζώνη-Δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία; 

-Μπορούμε να εδραιώσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη μέσα στην Ευρωζώνη;  

-Είναι το ευρώ ένα εργαλείο ενοποίησης ή το αντίθετο;  

-Που πάει η λαϊκη κυριαρχία μέσα στο ευρώ; Αποδεκτές είναι μόνο οι κυβερνήσεις που συμφωνούν με 

την ΕΚΤ; Το ελληνικό δημοψήφισμα δεν το σεβάστηκαν (πρώτος απ' όλους ο πολιτικός απατεώνας 

Τσίπρας) 

- Αλλά την ίδια ώρα, είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε το βάρος και το κόστος της πιθανής εξόδου και να 

ανασυκροτήσουμε την οικονομία; Ή μόνο λόγια για τα Social Media; 

Τα πιο πάνω δεν τα λέω ούτε από εθνικιστική σκοπιά, ούτε με προσανατολισμό να επιστρέψουμε στο 

έθνος-κράτος και την απομόνωση. Η ενοποίηση, όμως, είναι το ευρώ και ο ακραίος 

νεοφιλελευθερισμός;  

Το να είσαι ευρωπαίος σήμερα, σημαίνει να είσαι υπάκουος δούλος στις επιταγές της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας; 

Πρεπει να πάρουμε θέση και όχι να ακροβατούμε κάπου στο ενδιάμεσο. 

Ξ.8.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Petros Attas Η συμμετοχή στην ευρωζώνη ή ακόμα και στην ΕΕ δεν είναι απόρριψη τουεθνικισμού 
όπως πλασάρεται ως μάρκετιγκ. Ουσιαστικά αφήνεις την κυριαρχία )λαϊκή και εθνική) στα χέρια των 
"ανεξάρτητων" νεοφιλελεύθερων θεσμών της ΕΕ και πιο οσυγκεκριμένα των Γερμανών όπως έχουν τα 
πράγματα. Επίσης άλλη μονταζιέρα της φιλελεύθερης δεξιάς εν ότι "εναντίον του ευρώ = UKIP". Όχι η 
αφετηρία μου είναι εντελώς διαφορετική κι έχει να κάνει με την οικονομική αυτοδιάθεση και την 

https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/costis.sketto?fref=nf
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
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απόρριψη των νεοφιλελεύθερων επιβαλλόμενων πολιτικών της ΕΕ. Το ευρώ είναι χτισμένο σε 
νεοφιλελεύθερη δομή και ουσιαστικά σε ένα οικονομικό μοντέλλο που λέγεται "Optimum Currency 
Areas" το οποίο (όπως τα περισσότερα νεοφιλελέ μοντέλα) δεν έχει καμία σχέση με την 
πραγματικότητα. 

Giwrgos Ktistis Ο αγώνας ενάντια στην λιτότιτα ειναι πανευρωπαϊκός !και αυτο δεν αλλάζει! Ούτε αν 
φύγει η Κύπρος γλιτώνει απο τες αξιολογήσεις και το χρέος ! Αν οι Γάλλοι πχ ανατρέψουν το καθεστώς 
εκει στην καρδιά της Ευρώπης θακερδίσουμε και εμεις ! 

Peter Iosif Εγω δεν θα ειμουν τοσο σιγουρος οτι πρεπει να εγκαταλειψουμε ΕΕ ή ευρω 

Peter Iosif Και δεν ειμαι σιγουρος για το τι αλλαζει αν φυγουμε. Σηκωνει πολλη σκεψη το θεμα 

Petros Attas And then some 

Maria Christou Milioti Συμφωνω με τον Κωστη και τον Πετρο. Το γεγονος οτι οι αγωνες πρεπει να ειναι 
πανευρωπαικοι δεν αναιρει το ενδεχόμενο αιτημα αυτοι οι αγωνες να στοχεύουν στη διαλυση αυτης 
της ιμπεριαλιστικης ενωσης. Εκτος κι αν ο ιμπεριαλισμος "αλλαζει απο μεσα". Καμμια ιμπεριαλιστικη 
υπερδυναμη δεν αλλαζει απο μεσα. Το σύνθημα για σοσιαλιστικη ΕΕ ειναι αυτοαναιρουμενο, αφελες 
κ επικίνδυνο. Εκτος αυτου στρωνει το δρομο στον εκφασισμο της ευρωπης. Μια απο τις αιτιες της 
κρισης στην αριστερα ειναι η αρνηση της να συγκρουστει με το προβλημα στη ριζα του. 

Ξ.9 ΠΡΟΤΑΣΗ (Christoforos Menelaou) 

Είναι σημαντική η πρωτοβουλία αυτής της σελίδας  
και με την ανταπόκριση που υπάρχει, διαφαίνεται η ανάγκη  
να υπάρξει πραγματικά μια νέα εποχή στο ΑΚΕΛ.  

- ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. 
Το κόμμα, οφείλει να προστατεύσει τη δική του αξιοπρέπεια, 
με άμεσες και δραστικές ενέργειες έναντι όσων αμαύρωσαν την εικόνα του, 
με εμπλοκή των ατόμων αυτών σε κάθε είδους σκάνδαλα. 

Τα τελευταία 2-3 χρόνια γινόμαστε μάρτυρες  
της εφαρμογής της "οριζόντιας ψηφοφορίας"  
...οριζόντια ψηφοφορία υπερ του χρηματισμού και γενικά της διαπλοκής. 
Τα φώτα των ΜΜΕ μάλιστα, στρέφονται με ιδιαίτερη "ευαισθησία" 
σε εμπλεκόμενους που προέρχονται από το ΑΚΕΛ... 

Καμία ανοχή δεν έπρεπε να δείχνουμε. Αντιθέτως! Με τους "δικούς" μας 
οφείλαμε να είμαστε διπλά αυστηροί!  
Φάρος μας να είναι το ανιδιοτελές ήθος που είχαν όσοι έφτυσαν αίμα  
σε πέτρινους καιρούς,  
για να κληροδοτήσουν μια πιο αξιοπρεπή κοινωνία στα παιδιά τους και ΟΧΙ 
όσοι χρησιμοποίησαν (ή/και χρησιμοποιούν) την κομματική τους ιδιότητα 
με αλλότριους σκοπούς.  
Ούτε συμπαράστασης χρήζουν, ούτε ανοχής. 
Διαγραφή οριστική και σαφή διαχωρισμό της στάσης του κόμματος. 

https://www.facebook.com/gktistis?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/christoforos.foris?fref=nf
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Μέχρι τώρα δεν δείξαμε την κατάλληλη αποφασιστικότητα... 
Ήταν αυτονόητο μπροστά σε αυτή την απραξία, 
να οδηγήσει πολλούς που βρισκόμασταν στην πρώτη γραμμή, 
στην αμφισβήτηση και αποστασιοποίηση. 

Ξ.9.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα  

Andreas Skarparis 100% sostos o sintrofos 

Makis Kazakeos Σύντροφε αναφέρεσαι και στους πολιτικούς κρατούμενους Βενιζέλο και Τσουρή και 

την συμπαράσταση που είχαν από το κομματικό σύνολο και όχι μόνο; Το ερώτημα μου προήλθε μέσα 

από την τοποθέτηση σου για μη συμπαράσταση. 

Yiannis Martharis Αυτό είναι βασική απαίτηση της κοινωνίας. Ένα από τα σοβαρά θέματα του ΑΚΕΛ 

είναι πως έχασε το ηθικό πλεονέκτημα που είχε έναντι της δεξιάς. 

Christoforos Menelaou Δεν αναφερθηκα σε ονοματα Μάκη, ουτε ειχα προθεση να το καμω. Μίλησα 

γενικα εδω ... Αλλωστε αυτοι που οφειλαν να το καμουν, δίνοντας τις πληροφοριες εκει που επρεπε και 

με τις καταλληλες ενεργειες, δεν το πραξαν....με αποτελεσμα να διασυρεται συνεχως το κομμα. Θα μας 

εβγαζε το καπελο ο κοσμος αν ημασταν αποφασιστικοι και πιο ειλικρινεις στο θεμα τουτο. Ειναι 

αρκετα τα ονοματα στελεχων που εμπλακηκαν σε σκανδαλα ... Βλεπε Συνεργατικα Ιδρυματα, ΣΑΠΑ, 

Δημο Παφου και δεν ξερω για ποοοσους ακομα δεν ακουσαμε και θα ακουσουμε.... Η αντιδραση του 

κομματος, δυστυχως ηταν χλιαρη και καποιες φορες και δικαιολογητικη.... Τεραστιο σφαλμα που 

προσβαλλει και τους υπολοιπους! Και η παροιμια "Μαζι με τα ξερα, παν κ τα χλωρα" αποτυπωνει την 

εικονα που σχηματισε η κοινωνια για το ΑΚΕΛ... (κατατασσοντας το δυστυχως) ταυτοσημη με τους 

αλλου και τη διαφθορα. 

Αν οι άλλοι εκαναν λιγοτερα ή περισσοτερα, δεν με απασχολει... Εμεις δεν επρεπε να ειμαστε σαν 

αυτους. Δεν μας ταιριαζει! 

Ξ.10 ΠΡΟΤΑΣΗ (Kostas Konstantinou) 

Πολύ σημαντικές όλες όσες παρεμβάσεις βάζουν προβληματισμό και προτάσεις για το σήμερα και το 
αύριο της αριστεράς στη κύπρο, και φάνηκε, πολύ έντονα μπορώ να πω, η ανάγκη που έχει, μεγάλη 
μερίδα των οπαδών και φίλων της αριστεράς, να μιλήσει να πει την άποψη της έστω και τραβημένης 
πολλές φορές, φταίει μήπως αυτός; ή το ότι δεν του δίνεται συχνά αυτή η ευκαιρία την οποία έχει 
ανάγκη! Φαίνεται όμως ότι η ανάγκη είναι, πρέπει να είναι, αμφίδρομη, δηλαδή και το ΑΚΕΚ λογικά 
θα πρέπει να χει ανάγκη αυτό το διάλογο με τη κοινωνία και κύρια με τον αριστερό κόσμο που 
αγωνιά και θέλει την αριστερά και δυνατή και πρωτοποριακή σε όλα τα ζητήματα είτε αυτό είναι 
κυπριακό είτε κοινωνικά θέματα ή θέματα περιβάλλοντος. Νομίζω ότι η ηγεσία του κόμματος θα 
πρέπει να ψάξει να βρεί κάποιες πολύ σημαντικές απαντήσεις για να μπορέσει να βγάλει τα 
συμπεράσματα της για το τι έφταιξε ή τι πήγε στραβά; 
και εξηγούμαι. Μέχρι το Μαρί η αποδοχή το προέδρου ξεπερνούσε πολλές φορές και το 60% Η 
αποδοχή του κόμματος σε διάφορα θέματα καθημερινά ήταν πέραν του 50%. Αρα ο κόσμος μας 
στήριζε, μας έδινε εμπιστοσύνη παρά τις φωνές της δεξιάς, της εκκλησίας, του διεθνούς 
ιμπεριαλισμού και όλων όσων δεν αρέσαμε που βγήκαμε στην εξουσία. Ο κόσμος εκεί, ατού μας 
στήριζε και μας εμπιστευότανε και αρνιότανε να παρασυρθεί από τις φωνές των διάφορων που τον 
καλούσαν να μας εγκαταλείψει. Ωραία, αν συμφωνούμε σ΄αυτό τότε, τι ήταν αυτό που μετά το Μαρί 
ο κόσμος δενθέλει ούτε να μας ακούει ούτε να μας βλέπει; Τι μεσολάβησε και ξαφνικά ότι πούμε και 
κάνουμε ο κόσμος δεν μας ακούει και μάλιστα μας εγκατέλειψε και ένα τεράστιο ποσοστό των 
υποστηρικτών μας;.Νομίζω ότι πρέπει, έντιμα, χωρίς υπεκφυγές και κλώσματα να βρούμε τι έφταιξε 

https://www.facebook.com/andreas.skarparis.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/christoforos.foris?fref=ufi
https://www.facebook.com/coscos1?fref=nf
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και στρέψαμε, ναι εμείς τον στρέψαμε εναντίον μας και να μην ψάχνουμε να βρούμε άλλους 
εχθρούς, γιατί σπτρέψαμε το κόσμο εναντίον μας. Μήπως η αλαζονεία μας,π το υπεροπτικό μας 
ύφος, κάποιων στελεχών, η στάση του τότε προέδρου, ο ευθυνοφοβισμός μας μετά την έκρηξη στο 
Μαρί που για 4 μέρες ο κόσμος περίμενε το πρόεδρο να πει κάτι κι όταν μίλησε μα ςαπογοήτευσε 
όλους! Μήπως φταίει η ανοχή της ηγεσίας του κόμματος να βάλει το δάκτυλο εκεί που έχουμε το 
πύο και να πιέση μέχρι να βγεί όλο το απόστημα; Μήπως η ανοχή σε φανόμενα παραγοντισμού και 
αππώματα από στελέχη; Η στάση μας απέναντι στη κρίση που δεν ήταν και η πιο σωστή και η πιο 
τεκμηριωμένη, θα επανέλθω σε άλλη παρέμβαση μου γι΄αυτό, η ανυποληψία που πέσαμε λογω των 
θέσων μας για διάφορα ζητήματα, πχ η καθιέρωση της απλής αναλογικής δεν είναι σύνθημα της 
αριστεράς αλλά ευκαιριακό σύνθημα όποτε μας βολεύει; το 4% σε τι αποσκοπούσε; επί 
διακυβέρνησης μας βάζαμε συνταξιούχους σε θέσεις που θα μπορούσαν να τις καταβάλουν 
νεαρώτεροι, όταν το κανε ο ΔΗΣΥ σχίζαμε τα ιμάτια μας! 
θα επανέλθω, ο δημόσιος διάλογος πρέπει να ναι δημόσιος και θα πρέπει να τον επιζητούμε, αυτή 
πρέπει ναναι η αριστερα διαφορετικα πείτε μου γιατί ένας νέος σήμερα να είναι αριστερός και πως 
τον πείθουμε ότι δεν είμαστε ένα από τα ίδια,. Η θα κάνουμε τη ρήξη πρώτα με τους εαυτούς μας, με 
το κόμμα για να το ταρακουνήσουμου να βγει από το λήθαργο που έχει πέσει ή θα βαλτόσουμε όλοι 
μεσα και δεν θα μπορούμε να βγούμε με καμιά συζήτηση η συνέδριο! 

Ξ.10.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα 

Yiannis Ioannides Ίσως το ΑΚΕΛ να έχει κάνει αποτίμηση της πενταετίας σε βάθος. Εμείς οι απέξω δεν 

την είδαμε ποτέ. Αυτά που είδαμε είναι επιδερμικά. Είναι πλέον αποδεκτό ότι ίσως ο κυριώτερος λόγος 

της υποχώρησης των εκλογικών ποσοστών είναι η "αποτυχημένη" πενταετία. Το αποτυχημένη σε 

εισαγωγικά διότι δεν πρέπει να παραγράφονται όσα θετικά έγιναν. Όμως στη συνείδηση του λαού και 

της πλεοψηφίας του αριστερού κόσμου ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ. Το να υπερτονίζουμε τους εξωγενείς 

παράγοντες της αποτυχίας και επιμελώς να αποκρύβουμε τις δικές μας ευθύνες τι καταφέρνουμε; Μόνο 

να μειώνουμε την εκτίμηση μας στα μάτια του κόσμου και να μας αποκαλούν ευθυνόφοβους και κόμμα 

που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα από τα κακά και τις αδυναμίες του. Η άρνηση να αποδωθούν οι ευθύνες 

που αναλογούν στον πρόεδρο, ο όποίος θα έπρεπε ακόμα να ζητά συγγνώμη από την αριστερά για 

κάποιες ενέργειες και παραλήψεις του, τι σημαίνει; Με όλα όσα πρόσφερε ο Δ. Χριστόφιας στο κίνημα 

από μικρός, δεν παύει να είναι ο κύριος υπαίτιος που η Αριστερά έχασε την ιστορική ευκαιρία να κάνει 

επαναστατικές τομές στην κυπριακή κοινωνία. Και πιθανότατα έχασε το τραίνο για πολλά χρόνια ακόμα. 

Στην ηγεσία του κόμματος την ίδια περίοδο αναλογούν επίσης πολλές ευθύνες. Είδατε να άλλαξε τίποτε; 

Απολύτως τίποτε! Είδατε καμιά ειληκρινή αυτοκριτική που να συνοδεύεται από μέτρα αποκατάστασης 

της σχέσης του κόμματος με τον κόσμο του; Κάποιοι θα σκεφτούν ότι παρελθοντολογώ. Δεν είναι έτσι 

τα πράγματα γιατί οι συνέπειες της 5ετίας θα μας κυνηγούν για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι αρκετά νωρίς 

ακόμα για δράσεις εκ μέρους της ηγεσίας που θα γε'ιρουν τη πλάστιγγα. Στο γκρουπ εδώ και στην 

ιστοσελίδα που άνοιξε το κόμμα θα γραφτούν τόμοι από ιδέες. Ας αξιολογηθούν από ευρείες επιτροπές 

στις οποίες να υπάρχουν άνθρωποι με γνώσεις για κάθε ζήτημα να κωδικοποιηθούν και να μπουν οι 

καλύτερες και πιο εφικτές σε εφαρμογή. Είναι ακόμα μια ευκαιρία. Ίσως η τελευταία. Η Κ.Ε. δεν μπορεί 

από μόνη της, ούτε καν με τη συνδρομή των κομματικών ομάδων που υπολειτουργούν. Με όλο τον 

κόσμο της Αριστεράς μαζί μπορεί! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
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Ξ.11 ΠΡΟΤΑΣΗ (Chris Terzis)  

Δίκαιη κοινωνία: η ουτοπία και ο ρόλος του σύγχρονου αριστερού κόμματος 

Η δίκαιη κοινωνία, που θέλει η αριστερά, είναι ουτοπισμός! Γι αυτό τον ουτοπισμό δεν την 
κατηγόρησαν άλλωστε, πολλάκις, οι πολιτικοί της αντίπαλοι; 
Δυστυχώς, είναι αλήθεια. Και τώρα και πάντοτε, στο παρελθόν, σε όλες γενικά τις ιστορικές 
περιόδους της ανθρωπότητας , η δίκαιη κοινωνία (όπως την εννοούν οι ιδεαλιστές και όπως την 
επιθυμούν οι πλατιές λαϊκές μάζες) ήταν μια ουτοπία. Αυτό που επικρατεί είναι το άδικο (ή αλλιώς 
το δίκαιο του ισχυρού). Όπως δηλαδή στη ζούγκλα των άλογων ζώων. Ο άνθρωπος όμως , υποτίθεται 
, είναι ον λογικό. Η μάλλον πιο σωστά, είναι από τη γέννηση του, εν δυνάμει ον λογικό. Διότι αν τον 
άνθρωπο δεν τον εκπαιδεύσεις, δεν τον μάθεις πρωτίστως την ανθρώπινη γλώσσα και επιπρόσθετα 
τις ηθικές αρχές, τα ήθη, τα έθιμα και τις συνήθειες της κοινωνίας των ανθρώπων, ένα αγρίμι θα 
παραμείνει, ένα ζώο της ζούγκλας. 
Κλειδί λοιπόν η εκπαίδευση, η παιδεία. Αυτή διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα αγρίμια.  
Αν αφήσουμε κατά μέρους τους οποιουσδήποτε γενετικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, διαπιστώνουμε ότι η παιδεία είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας που διαμορφώνει τον πνευματικό άνθρωπο τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό 
επίπεδο. 
Όμως υπάρχει παιδεία και παιδεία. Από τη μια, υπάρχει η παιδεία που μπορεί μεν να μετατρέπει τον 
άνθρωπο από άλογο ζώο σε έλλογο, να του δίνει δε αρχές και συνήθειες άδικες. Από την άλλη 
έχουμε την σωστή και δίκαιη παιδεία, αυτήν που φτιάχνει τον δίκαιο άνθρωπο. 
Εν πολλοίς, αυτήν την παιδεία, υποτίθεται, πρεσβεύει ή πρέπει να πρεσβεύει η αριστερά, αφού 
επιθυμεί να φέρει τη δίκαιη κοινωνία. Εδώ λοιπόν πρέπει να αναλάβει τον πρώτο και σημαντικότερο 
της ρόλο. Προωθώντας τη σωστή και δίκαιη παιδεία, αυτήν που επιτάσσουν οι αρχές και επιβάλλει η 
ιδεολογία της, με σκοπό την αφύπνιση του σύγχρονου ανθρώπου κατά των καρκινωμάτων που η 
παιδεία του καπιταλισμού, με κύριο όργανο του το μάρκετινγκ, έχει επιβάλει (ανταγωνισμός, 
πλούτος σε χρήμα, καταναλωτισμός, υλιστικός ηδονισμός, ατομικισμός κτλ). Μια παιδεία που 
αντιμάχεται την αδικία, τις βαθιές ανισότητες και τις διακρίσεις που απορρέουν από την ταξική δομή 
της καπιταλιστικής κοινωνίας, που προωθεί την κοινωνική ισότητα, τη φιλία και τη συνεργασία 
ανάμεσα στα έθνη και τους λαούς, με σεβασμό στην κουλτούρα κάθε λαού, που αγωνίζεται για 
ουσιαστική εκπαίδευση και μόρφωση που να αφορά όλα τα μέλη της κοινωνίας, εναντίον του 
σκοταδισμού είτε εθνικιστικού, είτε θρησκευτικού. 
Η αριστερά είτε ως κυβέρνηση είτε όχι (ως κυβέρνηση φυσικά θα της ήταν ευκολότερο), με σωστό 
πρόγραμμα και πλάνο, θα πρέπει να επιδιώξει να φέρει την αναγέννηση της παιδείας στα σχολεία, 
τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της εκπαίδευσης μας. Σ' αυτή την πορεία πρέπει να το βάλει σαν 
στόχο της να συγκρουστεί, όχι να συμβιβαστεί, με φορείς του συστήματος συμπεριλαμβανομένης και 
της εκκλησίας.  
Αλλά δεν είναι μόνο η σχολική παιδεία που πρέπει να αποτελέσει στόχο. Σημαντικότατη είναι και η 
"εκπαιδευτική" επίδραση του περιεχομένου των τηλεοπτικών εκπομπών, των έντυπων μέσων 
ενημέρωσης, του ιντερνέτ κτλ. Δεν πρέπει φυσικά να ακολουθηθούν κανόνες λογοκρισίας οι όποιοι 
δημιουργούν συνθήκες καταπίεσης, αν και στα αρχικά στάδια της προσπάθειας για την πνευματική 
μεταστροφή, η όποια θα είναι μακροπρόθεσμη, πρέπει να δημιουργηθούν φορείς η να ενισχυθούν 
φορείς όπως είναι η αρχή ραδιοτηλεόρασης για να πάρουν δραστικότερα μετρά με σκοπό την 
προστασία των ανθρώπων από τα σκουπίδια στα οποία εκτεθένται μέσω των προαναφερόμενων μέσων 

"ενημέρωσης" και εν πολλοίς καταναλωτικής προπαγάνδας. 

Σε ότι αφορά το πως λειτούργει σήμερα, υπό τις δεδομένες συστημικές συνθήκες, μια αριστερή 
κυβέρνηση η κόμμα σε σχέση με την εξωτερική και οικονομική πολιτική, στα πλαίσια δηλαδή ενός 
παγκοσμίου πολιτικού και οικονομικού συστήματος που είναι άκρως αντίθετο με της αρχές της, θα 

https://www.facebook.com/chris.terzis?fref=nf
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έλεγα ότι: Προσωρινά συμβιβάζεται, εξ ανάγκης, διότι δεν μπορείς να δημιουργείς κομμουνιστικές 
νησίδες σε καπιταλιστικούς ωκεανούς μιας και αυτό θα ήταν καταστροφή,  
Αυτό όμως που μπορεί και πρέπει να κάμει, στο εσωτερικό μέτωπο, είναι να επικεντρωθεί στο στόχο 
της μακροπρόθεσμης παιδείας (όπως την περιέγραψα πιο πάνω) με σκοπό την αναίμακτη, σε βάθος 
χρόνου, επανάσταση του πνεύματος για την εγκαθίδρυση σε κάποια φάση, σε ένα ωριμότερο 
μέλλον, της (πιο) δίκαιης κοινωνίας  
Επιπρόσθετα, το σύγχρονο αριστερό κόμμα οφείλει να επιστρέψει στις ρίζες του, ως κόμμα του 
εργαζόμενου λαού και να επανεύρει το ρόλο του σε κάτι που έχει εδώ και καιρό και σε μεγάλο 
βαθμό ξεθωριάσει, ιδίως στην εποχή που ζούμε: Τον Συνδικαλισμό. Τούτη την περίοδο ο 
εργαζόμενος, του ιδιωτικού κυρίως τομέα, έχει ανάγκη μεγάλη τόσο αφύπνισης όσο και στήριξης 
από το Δικό Του κόμμα. 
Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να στήσει δίκτυο στους χώρους εργασίας, υπόγεια και κρυφά στις 
αρχές, όπως γινόταν σε άλλες, παρομοίως εχθρικές εποχές, και με μεγαλύτερο δυναμισμό και 
ανοιχτά αργότερα, όταν θα τα καταφέρει να εδραιωθεί. Πρέπει να συνενώσει και να συντονίσει τη 
μάζα των εργαζομένων για να δημιουργήσει Ισχύ εν τη Ένωση και να ανοίξει το νέο δρόμο της 
διεκδίκησης. Αρχικός σκοπός του πρέπει να είναι η αναστροφή του εργασιακού μεσαίωνα που έχει 
επιβληθεί στους εργαζόμενους, οι οποίοι κατάντησαν από τη μια να μορφώνονται και από την άλλη 
να κάνουν δουλειές ανάξιες για άνθρωπο, δουλεύοντας ώρες υπερβολικές και αμειβόμενοι, οι 
περισσότεροι , με ψίχουλα. 
Βασικοί στόχοι του νέου συνδικαλισμού: Κατάργηση των άχρηστων εργασιών. Σωστή κατανομή του 
όγκου της δουλείας με τρόπο που όλοι να δουλεύουν, χωρίς να υπάρχουν άνεργοι. Μετατροπή των 
τεχνολογιών του αυτοματισμού της εργασίας σε δημόσιο αγαθό κοινωνικής ιδιοκτησίας, ώστε να 
αποδώσουν τα οφέλη τους στο σύνολο του εργατικού δυναμικού και όχι μόνο στους ιδιώτες 
κεφαλαιοκράτες ιδιοκτήτες. Η μείωση του χρόνου εργασίας . Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για 
ενασχολήσεις (ορθής) ψυχαγωγίας - κι αυτό ακόμη το οχτάωρο είναι αναχρονιστικός παραλογισμός, 
πόσο μάλλον τα δεκάωρα και τα δωδεκάωρα που εξαναγκάζονται να δουλεύουν αρκετοί 
εργαζόμενοι, υπό τις απειλές των εργοδοτών τους. Αμοιβές επαρκείς για αξιοπρεπή και άνετη 
διαβίωση. 

Συνοψίζοντας λοιπόν αυτά που πρέπει να επιδιώξει να κάμει σήμερα το σύγχρονο αριστερό κόμμα, 
αναφέρω:  
1. Σε ότι αφορά το σύστημα κράτους που θα επιδιώξει να εφαρμόσει, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναπόφευκτη αλληλεξάρτηση που υπάρχει με ξένους εταίρους και παράγοντες σε ένα άτεγκτο 
παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και προσαρμόζοντας ανάλογα την εξωτερική και οικονομική του 
πολιτική, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΞ' ΑΝΑΓΚΗΣ θα πρέπει συμβιβαστεί, διότι η δημιουργία κράτους με 
κομμουνιστικό (ή παρόμοιο σύστημα) στην εποχή μας, είναι σαν τη δημιουργία κομμουνιστικής 
νησίδας σε καπιταλιστικό ωκεανό. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε καταστροφή. 
2. Στο εσωτερικό μέτωπο θα πρέπει να προωθεί:  
- Τη δίκαιη παιδεία (με την προοπτική του μακροπρόθεσμου κοινωνικού οφέλους που θα επιφέρει) 
- Τον συνδικαλισμό. 

Και κλείνω με μια κουβέντα που άκουσα κάποτε από τον Άρη Χατζηστεφάνου: 
"Σήμερα η λέξη επανάσταση ακούγεται σαν ουτοπία. Τι είναι όμως η ουτοπία; Είναι αυτό που 
προσπαθείς να πιάσεις και συνέχεια απομακρύνεται. Έτσι όμως μαθαίνεις να περπατάς και να 
πηγαίνεις μπροστά." 
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Ξ.11.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση στην πρόταση από άλλα μέλη της σελίδα 

Yianna Lazarou https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marinaleda 

Panos Parras Στόχος η δίκαιη κοινωνία μέσω μιας ανθρωποκεντρικής παιδείας. Άμεση σύσταση 
επιτροπής για την παιδεία με ξεκάθαρες θέσεις που θα οδηγούν στον πιο πάνω στόχο. 

Antreas Limisis Mas iposxethikan dikaia koinwnia kai mas eferan stin oikonomiki kai koinwniki kolasi, oi 
legomenoi ekproswpoi tis laikis taksis. eistai pio kapitalistes twn kapitalistwn. Oso afora tin dikaia lisi na 
min to sxoliasw. Akoma kartera o allos gia psari sto vosporo 

 Kyriakos Imanimis ναι φιλε πόσο μα πόσο μεγάλο "δίκαιο" έχεις, φταίνε και οι υπουργοί οικονομικών 
και πρωθυπουργοί της Ισπανίας της Πορτογαλίας της Ελλάδας και τέλος τέλος "φταίει" και ο 
Χριστόφιας και οι υπουργοί οικονομικών του! μα καλά δεν βλέπεις ότι το πρόβλημα είναι, σε 
περιφεριακό επίπεδο, πρωτίστως συστημικό της Ευρώπης, με τον ανεπτυγμένο βορά που παρασύρει, 
αναλόγως των συμφερόντων του, τις χώρες του νότου λόγω του ότι δεν έχουν πρωτογενή οικονομία, 
δεν το μυρίστηκες ακόμα ότι όποιος και να ήταν στην προεδρία της δημοκρατίας πάλι θα 
οδηγούμασταν στον ίδιο παρονομαστή. Κατά συνέπειαν είναι απότοκο της ένταξης της χώρας στην ΕΕ 
και της εκχώρησης κυριαρχίας.. αλλά η βελόνα εκόλλησεν στο Χριστόφια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FMarinaleda&h=nAQGylqzI
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/antreas.limisis.12?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
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Ο. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1. Τζε τι την δημιουργήστε αυτή τη σελίδα? ?..Για να τα λαλουμε τζε πάλι μόνοι μας να τα ακουομεν? 
(Demetra Georgiou Elia) 

1.1 Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Yiannis Pazouros Η σελιδά αυτή δεν έχει την όποια επίσημη σχέση με το ΑΚΕΛ. 

Demetra Georgiou Elia Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. .Πάλι τα διαβάζετε. . 

Yiannis Pazouros Εν και ειμαι το ΑΚΕΛ εγω 

Demetra Georgiou Elia Το ξέρω. .όπως ξέρω ότι οι του ΑΚΕΛ θκιαβαζουν τα.... 

Demetra Georgiou Elia Ούτε εγώ είμαι του ΑΚΕΛ. .αλλά γραφοτα. . 

Panos Parras Demetra Georgiou Elia θα τα λεμε και θα τα γράφουμε. Ο ανοικτός διαλογος και η 
εποικοδομητική κριτικη μονο καλό κανουν.. Αν θελει το επίσημο ΑΚΕΛ να αδράξει της ευκαιρίας και 
να ακούσει για να αλλάξει καλώς.. 

Melina Lim Demetra Georgiou Elia για την ώρα η σελίδα έχει πλέον από 500 μέλη, όσο πιο πολύ 
μεγαλώνει αλλά και είναι ενεργή με χρήσιμες προτάσεις έχει ακόμα περισσότερες πιθανότητες να 
αποτελέσει έναν χρήσιμο μοχλό πίεσης προς το ΑΚΕΛ που εχει ως απώτερο στόχο την αλλαγή που θα 
φέρει την πρόοδο και καλυτέρευση που επιθυμούμε. Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν ακούν οι αρμόδιοι 
και οι ενέργειες που θα ακολουθηθούν. Αν έχεις συγκεκριμένες προτάσεις κατάθεσε τις σήμερα 
κιόλας. 

Demetra Georgiou Elia 

2.Τζε συνεχίζω να ρωτώ. .Γιατί εδώ και καιρό δεν υπάρχει Διευθυντής Πολιτικής Άμυνας? ???..Τζε ποιος 
διόρισε τον αναπληρωτή Διευθυντή? ?τι ήταν πριν γίνει Διευθυντής? ?..Τζε με τι προσόντα διορίστηκε? 
?..τζε γιατί δεν τους ξεσκεπαζετε? ??..Γιατί δεν ζητάτε παραιτήσεις? ??..Είσαστε ή όχι Αντιπολιτευση? 
?Δεν εβαρεθηκετε να καμνετε τα καλά παιδιά? ? Demetra Georgiou Elia 

3.Το γεγονός ότι εισαστεν Αντιπολιτευση το ξέρετε? ????Δεν εβαρεθηκετε να καμνετε τα καλά παιδιά? 
???Ξυπνάτε! !!!!! (Demetra Georgiou Elia) 

4.Δεκάδες μέλη και στελέχη του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ κατευθύνονται οργανωμένα αυτή την ώρα προς 
τη Σολιά, ανταποκρινόμενοι στην έκκληση του Τμήματος Δασών για παρουσία εθελοντών. Μακάρι 
σήμερα να είναι η τελευταία μέρα που συνεχίζεται τούτο το κακό (Charis Karamanos) 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Nicos Efrem Μπράβο σας λεβέντες μου γιαυτή σας τη προτοβουλία. Πάντα καλά να είσαστε 

Antigoni Theodosiou Tsakiri O Theos mazi sas, bravo sas na prosexete 

Marinos Pavlou Μα το τμημα δασων ανακαλεσε.. τι γινεται; 

https://www.facebook.com/demetra.elia.71?fref=nf
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/demetra.elia.71?fref=ufi
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/demetra.elia.71?fref=ufi
https://www.facebook.com/demetra.elia.71?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/demetra.elia.71?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim
https://www.facebook.com/demetra.elia.71?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/demetra.elia.71?fref=nf
https://www.facebook.com/demetra.elia.71?fref=nf
https://www.facebook.com/demetra.elia.71?fref=nf
https://www.facebook.com/charis.karamanos?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009546775715&fref=ufi
https://www.facebook.com/antigoni.theodosiou?fref=ufi
https://www.facebook.com/marinos.pavlou?fref=ufi
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5.Όταν πρωτομπήκα σε αυτό το γκρόυπ θεώρησα ότι θα ήταν μια καλή πρωτοβουλία προς την 
ανανέωση σκέψεων και φιλοσοφίας έτσι ώστε να συμβαδίζει με τις σημερινές παργματικότητες. 
Φάινεται ότι εξελίσεται σε μια πλατφόρμα εσωτερικού πολέμου για τις καρεκλες...κρίμα. (Andreas 
Proestos) 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Costas Kyriakides Μεν εσσεις εννοια οι καρεκλες ου που να φακουμε εν αλλάσουν!!! 

6.Χαιρετίζω με τη σειρά μου την πρωτοβουλία! Ελπίζω εκτός που απόψεις τζαι θέσεις του ευρύτερου 
κόσμου της Αριστεράς, να υπάρχουν τζαι τα κατάλληλα "αυτιά" στην ομάδα...( Varnavas Flourentzou) 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Kyriakos Imanimis νοουμένου ότι συμφωνεί κάποιος με την αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού 
που χαρακτηρίζει τα μαρξιστικά κόμματα, κανένας δεν τρώει πόρτα απο κανένα, εκτός αν αποφασίσει 
απο μόνος του να αυτοεξοριστεί 

Yiannis Martharis Και αν κάποιοι δεν είναι ούτε μαρξιστές, αλλά και θεωρούν τον δημοκρατικό 
συγκεντρωτισμό ένα από τα μεγάλα προβλήματα της αριστεράς πάει στο πυρ το εξώτερον; Αν 
θεωρούν πως η εσωστρέφεια που τείνει να μετατρέψει το ΑΚΕΛ σε ΚΚΕ είναι επίσης ένα τεράστιο 
πρόβλημα; 

Kyriakos Imanimis εξήγησε μου πως θεωρείς οτι δημοκρατικος συγκεντρωτισμός είναι εσσωστρέφεια, 
αν θελεις να πάεις στο πυρ το εξώτερον απο μόνος σου, ναι θα παεις, δεν υπάρχει αμφιβολία. εν καιροί 
τούτοι για να μην είναι κάποιος μαρξιστης? ο κοσμοχαλασμός που συμβαίνει στις χώρες είδικά της 
νοτίου ευρώπης, το πετσόκομα των μισθών και συντάξεων, τα ευέλικτα ωράρια εργασίας..αν δεν 
ανατρέξει κάποιος στην μαρξιστική σκέψη, τοτε που 

Yiannis Martharis Το ΑΚΕΛ εν κόμμα εξουσίας, εκτός που συνθήματα έχει υποχρέωση να προσαρμοστεί 
στα σημερινά δεδομένα και να προσφέρει μια εναλλακτική αλλά ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ πρόταση σαν αντίβαρο 
της δεξιάς, και της επέλασης του νεοφιλελευθερισμού. Τούτον εν το 2ο τεράστιο πρόβλημα που 
εντοπίζω όχι μόνο στο ΑΚΕΛ αλλά στην ευρύτερη αριστερά της ευρώπης. Δεν έχει πρόταση. 

Yiannis Pazouros Η αριστερά της Ευρώπης είναι μια ψεύτικη αριστερά, χωρίς αριστερές πολιτικές. Ας 
το παραδεχτούμε αυτό και μετά συνεχίζουμε. 

Yiannis Martharis Για αρχή ποιος σε όρισε κριτή της αριστεράς; επειδή διαφέρει από τα δικά σου 
πιστεύω είναι λάθος εξ ορισμού; 

Kyriakos Imanimis δεν μου απάντησες φίλε γιατι θεωρεις εσσωστρέφεια τον δημοκρατικό 
συγκεντρωτισμο...σορρυ αλλα παρατηρώ και μια αντίφαση στα γραφόμενα σου , γράφεις για 
αντιμετώπιση του νεοφιλελευθερισμού, αν ξέρεις άλλη μέθοδο σκέψης πέραν της μαρξιστικής 
ανάλυσης πέμου και μένα. 

Yiannis Pazouros Δυστυχώς επιβεβαιώνεται η αρχική μου άποψη για το μέλλον του ΑΚΕΛ, ο καθένας 
το φαντάζεται διαφορετικό, και το χειρότερο είναι που ορισμένοι το φαντάζονται διαφορετικό από τις 
αρχές του, την ιδεολογία του και την πολιτική του ταυτότητα. Σαφέστατα η λεγόμενη ευρωπαϊκή 
αριστερά δεν αποτελεί διέξοδο, παρά μόνο την ταφόπλακα για τα εργατικά κόμματα της Ευρώπης. 

https://www.facebook.com/andreas.proestos?fref=nf
https://www.facebook.com/andreas.proestos?fref=nf
https://www.facebook.com/Kwstas696?fref=ufi
https://www.facebook.com/ovarnavasf?fref=nf
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
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Yiannis Martharis Μα η ίδια η απάντηση σου είναι πρόβλημα. Θεωρία των δύο άκρων. Εν τούτο που 
θεωρώ άκρως προβληματικό. Ο καπιταλισμός έχει στοιχεία που χρειάζεται να εμπλουτιστεί η αριστερά 
σαν εργαλεία, ο στόχος όμως δεν μπορεί να ναι η ισοπέδωση, αλλά η δίκαιη κοινωνία. Οι ίσες 
ευκαιρίες. 

Kyriakos Imanimis το μέλλον του κόμματος το διαμορφώνουν τα μέλη του και με την παρουσία τους 
και την αποψη τους μεσω τον συλλογικων οργάνων του 

Yiannis Pazouros Η θεωρία των δύο άκρων αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα λεγόμενα σου για το ότι ο 
καπιταλισμός έχει στοιχεία που χρειάζονται στην αριστερά. Δεν συνεχίζω άλλο, προφανώς έχουμε 
διαφορετικό όραμα και άποψη για την Αριστερά και κυρίως, διαφορετική άποψη για το πως πρέπει 
να είναι το ΑΚΕΛ. 

Yiannis Martharis Το όραμα ένα μπορεί να ναι. Δίκαιη κοινωνία. Σεβασμός στον άνθρωπο. 

Kyriakos Imanimis δεν υπαρχει καμια θεωρεια των δυο ακρων, είτε πιστευεις εις απάντηση στο 
καπιταλιστικο φαινόμενο στο σοσιαλισμο-κομμουνισμο είτε όχι...φίλε απο τα λεγόμενα σου μιλάς 
καθαρά για τρίτο δρόμο, ο οποιος εχει δοκιμαστει, ολη την ευρωπη με τα σοσιαλδημοκρατικα 
κομματα, και ολοι βλεπουμε τα αποτελεσματα σημερα με την επιθεση στα εργασιακα δικαιωματα 

Yiannis Martharis Είσαι ο ορισμός των δύο άκρων. Είτε είσαι μαζί μας είτε εναντίον μας. Εν είμαι όμως 
ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είμαι με τον άνθρωπο. Έννεν ζήτημα ιδεολογίας αλλά αποτελέσματος. 

Yiannis Pazouros Το ΑΚΕΛ έχει ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα, το ζήτημα είναι πως θα επικεντρωθεί 
σε αυτή και πως θα την ενισχύσει. Αν οποιοσδήποτε θέλει κάτι άλλο, να ψάξει αλλού. 

Yiannis Martharis Η εσωστρέφεια που λέγαμε. Να μετατραπεί σε ΚΚΕ. 

Kyriakos Imanimis καλα η ομάδα τουτη είναι για συζητηση, εν θα αντικαστησουμε εδω τα συλλογικα 
οργανα του κομματος, επομενως ο καθενας εχει δικαιωμα να λεει την αποψη του, ο φιλος εδω στερησε 
τον εαυτο του να τα λεει στα οργανα του κομματος και εκτωνονεται μεσω fb, δικαιωμα του 

Yiannis Martharis Μα δεν είμαι μέλος του ΑΚΕΛ από την ΕΔΕΚ προέρχομαι και δεν είναι μυστικό. Με 
κάλεσαν στο γκρουπ ως ευρύτερη Αριστερά, κλήση είχα και για κοβ. Ενοχλώ; να φύγω; 

Kyriakos Imanimis φιλε θα μας τρελλανεις για ποια εσσωστρεφεια μιλας, ελα πες τες αποψεις σου στο 
κομμα, αν καταφερεις να πεισεις καλως, αν όχι τοτε σεβεσαι την πλειοψηφια, δημοκρατικος 
συγκεντρωτισμος, αυτα που λεγαμε πριν αλλα δεν εδεινες σημασια..δεν εχει σημασια απο που 
προερχεσαι αλλα που θέλεις να πας και με ποιους θελεις να συμπορευθεις σε μια ταξικα διαιρεμένη 
κοινωνια 

Pampos Papayiannis Yiannis Martharis προφανώς εσύ έχεις άλλο τελικό στόχο και όραμα απο ότι έχω 
εγω για παράδειγμα. Ενδεχομενως εχουμε κοινες διαπιστώσεις για το σημερινό πλαίσιο που ζούμε και 
αντιμετωπίζουμε τη βαρβαρότητα ρου συστηματος. Ενδεχομένως συμφωνούμε και στη μορφή 
επίλυσης του Κυπριακού. Το όχημα για να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο ειναι το ΑΚΕΛ. Ας 
αγωνιστούμε ο καθένας μέχρι εκεί που συμφωνεί... αλλά δεν είναι ανάγκη σήμερα που συμφωνούμε 
να μην είμαστε μαζί διότι έχουμε διαφορετική επιδίωξη για το μακρινό μέλλον. Οταν διαφωνήσουμε 
και έρθει ο καιρός ας χωρίσουμε τους δρομους μας. 

https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyriakos.imanimis?fref=ufi
https://www.facebook.com/papayiannis.ch?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?hc_location=ufi
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7. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, με τιμά, και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ ανάλογα. Η Αριστερά, 
και η δυναμική της μέσα στην κοινωνία είναι κρίσιμη ανάγκη που ξεπερνά κατά πολύ τον κομματικό 
μηχανισμό και τα μέλη του ΑΚΕΛ. Η στήριξη και η ενδυνάμωση της Αριστεράς στην παρούσα ιστορική 
συγκυρία, με τους όρους που απαιτεί η μεταβιομηχανική εποχή, είναι κατά τη γνώμη μου, οντολογικής 
σημασίας. (George Pittas) 

8. Παρακολουθησα σχεδων ολες τις συζητησης και απορω με καποιους που ναι μεν θελουν να 
αλλαξουν ορισμενα κακως εχωντα στο χωρο του Ακελ αλλα συναμα τασονται εναντια στην δημιουργια 
της ομαδας στο φεισμπουκ...Η ομαδα κατεθεσε προτασεις οπως ολοι ειδαμε και με βρισκουν 
συμφωνω..Καλο ειναι να μιλησουμε επικοδομητικα χωρις προσβολες και λιβελο για κανενα..Η 
αριστερα εχει δειξει εδω και χρονια πια ειναι μεσα σε αγωνες για τη δημοκρατια...Η συνεχεια θα δειξει 
ελπιζω καποιοι να ειναι ανοιχτοι σε διαλογο...Ευχαριστώ...( Constantinos Tryfonos) 

9. Χθες το βράδυ είχε κάνει παρέμβαση εντός του #AKEListen ο φίλος Χρήστος Χριστόφιας. Για δικούς 
του λόγους επέλεξε να διαγράψει το ποστ. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν διαγράφτηκε από το 
#AKEListen κανένα σχόλιο ή post. Η ομάδα είναι ανοικτή για όλους. Δεν υπάρχει καμία απολύτως 
σκοπιμότητα. Συνεχίζουμε με προτάσεις. Ευχαριστώ. (Melina Lim) 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Antonis Theocharous Μέλημα κάποιων είναι να είναι πάντοτε τα πράγματα ελεγχόμενα ενώ να 
διατηρείται εντονοτατη η ψευδαίσθηση ανοιχτού διαλόγου και πολυφωνιας 

Melina Lim Αντώνη μου πέραν από την κριτική. Κύριο μέλημα του AKEListen είναι να κατατεθούν 
προτάσεις γι αυτό σας παρακαλούμε θερμά όσοι έχετε συγκεκριμένες προτάσεις να τις καταθέσετε. 
Μας αφορά όλους. Το ΑKEListen πάντως ειλικρινά αποσκοπεί και στην πολυφωνία. Αν το αγκαλιάσει 
ο κόσμος υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βγει κάτι θετικό απο την όλη διαδικασία. Γιατί όχι. Υπάρχει 
και ειλικρίνεια και καλή διάθεση. Προτάσεις λοιπόν. Ας βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας. 

Antonis Theocharous Είμαι μαζί σας Μελίνα μου 

George Melachrinos Αν υπονοείτε οτι το μέλημα του ΑΚΕΛ να ελέγχει τα του οίκου του ειναι "κακό" ή 
"αντιδημοκρατικό,", μάλλον πλανάσθε πλάνην οικτραν... Ειναι σαν να κατηγορείτε τον εαυτο σας, 
επειδή θέλετε να ελέγχετε το σπίτι σας. Αυτός ο χωρος εδω, ουτε ειναι του ΑΚΕΛ, ουτε τον ελέγχει, 
ουτε θελει να τον ελέγξει. Εχει δικες του διαδικασίες, τρόπους και οργάνωση, για να κανει ο,τι νομίζει. 
Και δεν θεωρω οτι πέφτει σε κανέναν εκτός, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ λογος. Απλά, ανθρωποι που 
ενδιαφέρονται, αποφάσισαν να στήσουν αυτο το βήμα, καλοπροαίρετα, για να ακουστούν και να 
διατυπωθούν γνώμες, απο ΜΗ ΜΕΛΗ του ΑΚΕΛ. (Οχι οτι απαγορεύεται, απο οσους το έστησαν, να 
συμμετέχουν και μέλη...). Αυτο καταλαβαίνω εγω. Οποιος καταλαβαίνει κατι αλλο, "υποψιάζεται", ή 
ψαχνει ανεμόμυλους, εχει καθε δικαίωμα...αλλα κρίνεται επίσης!! 

Panos Parras George Melachrinos τα θέτεις πολυ σωστα.. Εδω υπάρχουν ανοικτές διαδικασίες κ 
ελευθερία λόγου, πάντοτε σε κόσμια πλαίσια 

Aceras Anthropophorum Είναι όμως έλλειψη ευγένειας να ξεκινά κάποιος αφήννοντας υπονοούμενα 
ή βρίζοντας τα έμμισθα στελέχη. Τι σημαίνει δεν εδουλέψαν ποττέ τους; Ποιός διά δικαίωμαν στον 
εαυτόν του να ονομάζει τούτον κριτικήν τζιαι καλοπροαίρετην μάλιστα; 

George Melachrinos Είπαμε. Ειναι ανοικτό. Οποιος θελει, μιλα. Και κρίνεται. Εγω προσπερνώ. 

https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=nf
https://www.facebook.com/Constantino.Tryfono?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=986123168107383
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=nf
https://www.facebook.com/antonis.theocharous?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/antonis.theocharous?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678006321&fref=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?fref=ufi
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10. Δυστυχώς το Ακέλ μένει τις πιο πολλές φορές αμέτοχο για το οποίο και κατηγορείται...( Rafaela 
Evripidou) 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Andreas Hadjikallis Πχ ? 

Rafaela Evripidou Ξέρω πολλές περιπτώσεις αλλά ας μην ανοίξουμε τέτοια κουβέντα. Δεν είμαι ενάντια 
στο ακέλ απλά αναγνωρίζω κάποια λάθη του. 

Andreas Hadjikallis Εν διαφωνω οτι μπορει να έγινε αλλά ενα παραδειγμα θα με κατατοπιζε 

11. Γειά σας και από εμένα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ αν μπορείτε να με ενημερώσετε είναι 
κατά πόσο μπορούμε σαν άτομα (μιλώ για όποιοδήποτε το θέλει), να συναντηθεί και να συζητήσει με 
κάποιο από τα υψηλόβαθμα στελέχοι του κόμματος για οποιοδήποτε θέμα. Αν όχι με ποιον μπορεί να 
κάνει μια συζήτηση και πως μπορεί να μεταφερθεί στα αυτιά της ηγεσίας ο οποιοσδήποτε 
προβληματισμός.  

Ρωτάω γιατί έχω την εντύπωσει ότι κάπου σε τούτο το θέμα υστερούμε, εκτός και αν δεν είμαι σωστά 
ενημερωμένος! Ευχαριστώ και καλή σας συνέχεια! #AKEListen(Costas Kyriakides) 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Fytos Pafitis Μπορείς 

Costas Kyriakides Πώς? 

Panos Parras Stavros Evagorou Christos Christophides Charis Karamanos Christakis Giovani 

Costas Kyriakides Ενδιαφέρον!!! Ευχαριστώ!! 

Costas Kyriakides Εν ξέρω αν είναι οι ίδιοι που χειρίζονται τα Profile τούτα αλλά πάλε κάμνει μου.! 
έμεινε να δω την απάντηση τωρά! 

Andreas Hadjikallis Εντώς των ημερών θα ανακοινωθούν λεπτομέριες των ΕΠΙΣΗΜΩΝ διαδικασιών του 
κομματος ΜΑΣ εκει θα μπορει ο οποιοδηποτέ να πεί όσα κρίνει 

Panos Parras Ευχαριστούμε φιλε. Προς τιμήν τους έχουν επικοινωνήσει ηδη κάποια στελέχη του 
κόμματος και θα μιλήσει ο φιλος απευθειας μαζι τους. Να σαι καλα 

Panagiotis Pieri Φυσικά και μπορείς. Εγώ το έκανα πάμπολλες φορές. Τα παιδιά ποτέ δεν αρνήθηκαν 
το διάλογο. Τώρα από τον διάλογο μέχρι κάποια πράγματα να γίνουν πράξη είναι κάποτε που 
κολλούμε αλλά αυτό πολλές φορές έχει να κάνει με τις διαδικασίες που ακολουθούμε σαν #AKEL και 
όχι με τα πρόσωπα. 

Christakis Antouna Χαίρομαι που άρχισε κατι ζωντανό και αληθινό. Η αλήθεια βρίσκεται μέσα απο 
προβληματισμο και διάλογο 

12. Neophytos Neophytou Γεια χαρά και από μένα !!! Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία που θα πρέπει 
να βγει προς τα έξω και σε όσους δεν την παρακολουθούν διαδικτυακά.Ίσως μέσω του ΑΣΤΡΑ να 

https://www.facebook.com/rafaela.evripidou?fref=nf
https://www.facebook.com/rafaela.evripidou?fref=nf
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/rafaela.evripidou?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=986132891439744
https://www.facebook.com/Kwstas696?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007801845235&fref=ufi
https://www.facebook.com/Kwstas696?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/stavrosevag?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/christophides.christos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/charis.karamanos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/christakis.giovani?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Kwstas696?fref=ufi
https://www.facebook.com/Kwstas696?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/panayiotispieri?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akel?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/christakis.antouna?fref=ufi
https://www.facebook.com/nneophytou?fref=ufi


  

167 
 

ανοίξει ακόμα πιο πολύ η ήδη ανοιχτή και ουσιαστική συζήτηση που παρακολουθώ. Μια κουβέντα 
ακόμα από μένα χωρίς το ΑΚΕΛ το Κυπριακό δεν λύεται και να λυθεί χωρίς το ΑΚΕΛ δεν θα μπορεί η 
λύση να λειτουργήσει ...με άλυτο το Κυπριακό η Κύπρος δεν μπορεί να αντέξει για πολύ .Απλά 
μαθηματικά εάν θέλουμε να έχουμε προοπτική σε αυτό τον τόπο. Εγώ δεν έχω περάσει ποτέ από το 
ΑΚΕΛ αλλά δεν έχω λόγο να μην δεχτώ όλες τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας 
του που εισηγούνται οι φίλοι της σελίδας το ερώτημα είναι πόσο έτοιμο είναι το ΑΚΕΛ να προχωρήσει 
σε αλλαγές ? . 

13. Νομίζω πως αρκετά ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο ποστ.. Νομίζω πως η δημιουργία του 
γκρουπ αυτού είναι άλλος και όχι να γράφουμε τι είπε ένας... Δόθηκε πολύ σημασία νομίζω. Αυτά  
(Fytos Pafitis) 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panos Parras Φυτο, κατάθεσε τις προτασεις σου.. Ειμαι σίγουρος εχει κ εσυ πολλα να πεις.. Μονο ετσι 
θα γυρίσουμε σελιδα.. Προτασεις και συζήτηση.. 

Fytos Pafitis Πρώτα εκεί που πρέπει και μετά εδώ :)... Απλά είναι κουραστικό να δίνουμε σημασία 

Panos Parras Σεβαστό 

14. Επειδη εβαρεθήκα να διεβάζω ξανα και ξανα τα ίδια Ο Χρίστος εν ΓΓ της ΕΔΟΝ εκλέγηκε απο τους 
εκαντοντάδες εκλεγεγμένους αντιπροσώπους των χιλιαδώβ ΕΔΟΝιτων γιατι το άξιζει τζαι μια χαρα τα 
είπε , οτι θέλετε δκιεβάζεται . Εν σας ειπεν ουτε να μεν κρινεται ουτε να μεν μιλάτε . Λαλώ σας εγω 
για καλμάρεται λιον τζαι ασκήστε κριτική σε κόσμια πλαίσια χωρις αφορισμους τζαι προσωπικές 
επιθέσεις , τζαι μακάρι όυλλοι να είμασταν τοσο συνειδειτοποιημένοι τζαι σε τόσους αγώνες όσους ο 
Χρίστος 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Costas Kyriakides Φίλε προσωπικά δεν εδιάβασα το σχόλια του Χρίστου στην ομάδα αυτή... Αλλά στο 
παρελθόν έτυχε που είδα post του στο λογαριασμό του που λογοκρίθηκε πολλύ και αναγκάστηκε να 
το σβήσει! ΚΑι στην συνέχεια έγραψε κάτι άλλο για το σχετικό post... Άρα έννε μόνο μια φορά που 
συνέβηκε. Τωρά αν αξίζει ή όι εν ο καθένας έχει την άποψη του και που τη στιγμή που τον εκλέξαν 
εκατοντάδες Εδονίτες δικαιοματηκά εν τζιαμέ. Εν σημαίνει ότι δεν κάμνει λάθη! 

15. Θα μπορούσα να πω κι εγώ το κομμάτι μου αλλά διερωτούμαι αν ακούει κάποιος? Κι αυτός/ή 
που θα τ’ ακούσει, είναι σε θέση να κάνει κάτι?  
Γιατί γράφω τα πιο πάνω? Με τη σκέψη ότι εγώ, ο της κομματικής περιφέρειας, βλέπω κάποια 
πράγματα τόσο εξόφθαλμα, πως κι αυτοί που είναι στα ενδότερα τους έχουν ξεφύγει? Αυτό και μόνο 
με κάνει να αισθάνομαι αμήχανα και να διστάζω για το παρακάτω. Δεν ξέρω…(Evangelos 
Diamantides) 

Panos Parras Αγαπητέ φιλε η διαφορα με το να τα γράψεις εδω και να τα λες στις ΚΟΒ, ειναι πως εδω 
ολα μένουν γραπτώς και δημόσια. Αυτο απο μονο του σου εγγυάται οτι αν μη τι αλλο θα φτάσουν στον 
προορισμό τους. Για το παρακάτω κανεις δεν μας εγγυάται το παραμικρό. Συνεχιζουμε με προτασεις, 
καλωσορισες 

Evangelos Diamantides Το μόνο που μπορώ να πω εδώ είναι μακάρι κι εύχομαι τα καλύτερα... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007801845235&fref=nf
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007801845235&fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/Kwstas696?fref=ufi
https://www.facebook.com/ediamantides?fref=nf
https://www.facebook.com/ediamantides?fref=nf
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/ediamantides?fref=ufi


  

168 
 

Evangelos Diamantides Επανέρχομαι σύντομα 

Καλωσορίζω τα νέα μέλη του Group. Μπορείτε να προσκαλέσετε οσα άτομα θεωρείτε οτι θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν σε ενα γόνιμο διάλογο για την αριστερά. Εχουμε πολλα να πούμε, να 
προτείνουμε και να συζητησουμε. Παράκληση ειναι γίνουν ολα κόσμια, υπεύθυνα, χωρις 
κανιβαλισμους, λασπολογίες και ύβρεις. Σε καμμία περιπτωση δεν επιθυμούμε να αφήσουμε το ΑΚΕΛ 
να μπει σε μια ατέρμονη περίοδο εσωστρέφειας, τουναντίον..! (Panos Parras) 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Makis Kazakeos Panos Parras Φίλε το ποστ του Πέτρου ενάντια στον Γ.Γ. της ΕΔΟΝ εν κόσμιο, 
υπέυθυνο, χωρίς κανιβαλισμούς, λασπολογία και ύβρη;;;; Απλά για να ξεκαθαρίσουμε καποιους όρους 
τι εννοεί ο καθένας. Ευχαριστώ. 

Panos Parras Παιδια να διευκρινίσω πως η σελιδα λειτουργεί με απόλυτη ελευθερία έκφρασης.. Δεν 
θα εμφανιστεί κανένας "επίσημα υπεύθυνος" .. Ο καθενας μας ειναι κύριος του εαυτού του και 
υπεύθυνος του λόγου του. Τα παντα στο γκρουπ ειναι δημόσια και θα κριθούμε ολοι. Το γκρουπ θα 
συνεχίσει να μαζεύει προτασεις και απόψεις για το καλό του κόμματος και της αριστεράς. το κόμμα 
δεν ανήκει σε κανεναν παρα μονο στους ψηφοφόρους του. Κοπιάστε ολοι για συζήτηση και ομορφο 
διάλογο.. Ας δείξουμε ετσι την ωριμότητα των απόψεων μας στο επίσημο κόμμα για να τις μετρήσει 
με τη σειρά του κ αυτο υπεύθυνα 

Makis Kazakeos Το να κάνεις αντιγραφή αυτό το πράγμα όπου γράφεις δεν είναι και ότι καλύτερο για 
τον ..διάλογο που λες θέλεις να κάνεις. Ειδικά όταν δεν απαντάς στα συγκεκριμένα ερωτήματα που 
βάλαμε κάτω από την διακύρηξη του γκρουπ. Αν δεν θέλεις να απαντήσεις πες μας το να ξέρουμε να 
μην ρωτάμε για αυτό που λέτε ...χωρίς κανιβαλισμους και ύβρεις κλπ. 

Panos Parras Απαντησα σε ολα.. Δεν θα ασχοληθώ αλλο με το θεμα. Εδω κρινόμαστε ολοι για τα 
γραφόμενα μας. Προχωράμε σε προτασεις δημοσίως. 

Makis Kazakeos Που απάντησες στα ερωτήματα μου δυο ποστ πιο πάνω;;;;;; Σε ερώτησα ευθέως αν 
θεωρείς εσύ που γράφεις την διακύρηξη του γκρουπ αν το ποστ του αττά είναι μέσα στα πλαισια που 
ορίζει το γκρουπ αλλά δεν απαντάς. Άρα να υποθέσω επειδή συμφωνείς με τους προπηλακισμους 
ενάντια στον Χρίστο δεν έχεις πρόθεση να το αφαιρέσετε. 

Panos Parras Δεν ειμαι ο αστυνομικός κανενός. Ξαναλέω ο καθενας ειναι κύριος του εαυτού του. Το 
μονο ποστ που αφαιρέθηκε ηταν του Χρήστου κ αυτο το έκανε ο ίδιος. Χαιρετώ 

Makis Kazakeos Το κάθε σοβαρο γκρουπ έχει διαχειριστές που όταν ξεπεραστούν τα όρια που θέτει 
στην διακύρηξη του σβήνουν τα σχόλια αυτά. Επειδή κάτω με ειρωνέφτηκες ότι μιλάς με σοβαρούς 
ανθρώπους να σου το αντιστρέψω και να θεωρήσω ότι ενεν σοβαρό το γκρουπ;;;;;;;;; !!!!! Ο Πέτρος 
Αττάς και κάποιος πιο κάτω έχουν δυο ποστ που προπηλακίζουν βασικά τον Γ.Γ. της ΕΔΟΝ. Σε πιο κάτω 
σχολια κάποιου γράφει καθαρά ότι έχει εμπάθεια εναντίων του Γ.Γ. της οργάνωσης και τον αποκαλει 
διορισμένο από τον παπά του βρίζοντας ουσιαστικά την ολότητα των μελών της ΕΔΟΝ που τον 
εξέλεξαν μέσα από δημοκρατικές διαδικασιες. Αυτά είναι που από την πρώτη μέρα όταν ευγενικότατα 
σας έθεσα τους ενδιασμούς μου για την χρήση αυτούη του γκρουπ θεωρείσατε ελεύθερη εκφραση 
απόψεων και διάλογο;;;;; !!!!!! 

16. #AkeListen Είναι η ονομασία της ομάδας σωστά;Έχω προστεθεί σαν μέλος από κάποιον φίλο.Είναι 
τόσα πολλά που θα ήθελα να γράψω και συνάμα να πω αλλά ερωτώ και θα ήθελα μια υπεύθυνη 

https://www.facebook.com/ediamantides?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=986593104727056
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απάντηση: το ΑΚΕΛ θα Listen;Ή απλά θα ειναι σαν να κάνουμε μια φοιτητική συνάντηση της πάλαι 
πότε Προοδευτικής λέγοντας ο καθένας τα δικά του ,γιατί πιστεύουμε στην Αριστερά και θέλουμε 
αυτός ο τόπος να πάει μπροστά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα; (Christal Christofi) 

Makis Kazakeos Αγαπητή επειδή μιλάμε για διάλογο έχω μια απορία. Και μιλώ εντελώς φιλικά το λεω 
για να μην παρεξηγηθώ. Τι εννοείς της παλαι ποτέ Προοδευτικής;;;; Γιατί εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι 
η Προοδευτική υπαρχει, είναι η μόνη παράταξη που αγωνίζεται και θέτει τα ζητήματα των φοιτητών, 
οι φοιτητές την έχουν αναδείξει ως την πρώτη δύναμη και εκατοντάδες στελέχη της είναι στις επάλξεις. 
Μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοεις σε παρακαλώ;;;; 

Christal Christofi Φίλε Μάκη..ίσως το παρεξήγησες..ίσως να μην το έθεσα κι εγώ σωστά.Εννοείται ότι 
η Προοδευτική υπάρχει κι αγωνίζεται και πάντα αγωνιζόταν για τα δικαιώματα του φοιτητή κι όχι 
μόνο.Απλά η απορία που έθεσα ήταν κατα πόσο θα μας δωσουν σημασία στελέχη του κόμματος μεσα 
απ αυτό το γκρουπ ή θα είναι απλά σαν μια ενδοσυζήτηση μεταξύ "φοιτητών της 
Προοδευτικής"Εύχομαι τωρα να στο ξεκαθάρισα. 

Makis Kazakeos Ναι και σε ευχαριστώ πολύ για την σωστή σου αντιμετώπιση και απάντηση. Για την 
ουσία αν θα δώσουν σημασία τα στελέχη του ΑΚΕΛ ας απαντήσουν οι ίδιοι αλλά ταπεινή μου γνώμη 
είναι ότι άλλο οι γνώμες αγνών ανθρώπων σαν εσένα που θέλουν να βοηθήσουν και άλλο ο οχετός 
κατηγορίας ενάντια στο κομμα. Εχει διαφορά και ίσως αυτοί είναι και η αιτία να μην δοθεί σημασία 
εδώ λόγω της σύγχισης που προκαλούν. 

Christal Christofi Αν έχω καταλάβει σωστά ο λόγος δημιουργίας αυτης της ομάδας δεν είναι να 
κατηγορήσουμε αλλά να θεσουμε τις δικές μας προτάσεις για ένα καλύτερο μέλλον της Αριστεράς και 
πάνω από όλα της πατρίδας μας.Ας συλλογιστούν τις προτάσεις μας λοιπόν κι ας αγνοήσουν τις όποιες 
κατηγορίες που εχουν γραφτεί. 

Makis Kazakeos είπα ίσως. Θεωρώ ότι το κόμμα έχει αυτιά να ακούσει ειδικά τώρα όλες τις σοβαρές 
απόψεις. Δεν χρειάζονται φωνασκίες από τηλεβόες όπως το σχέδιο του γκρουπ για να χρωματίσει το 
....μαυρισμένο ΑΚΕΛ όπως το εβάλαν. 

Petros Attas Christal Christofi αν δεν τα γράψουμε σίουρα εν θ' ακούσει κανένας ένε; Οπότε εσύ γράψε 
ό,τι θέλεις να πείς τζιαι κάπου θα παν  

Melina Lim Christal Christofii καλωσόρισες. Ο απώτερος στόχος ενός δημόσιου διαλόγου είναι η 
συμμετοχή πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών. Σίγουρα για να είναι γόνιμος ένας δημόσιος διάλογος 
πρέπει να είναι και ποιοτικός. Αρκετοί έχουν διατυπώσει άποψη ότι χρήζει βελτίωσης και είναι σωστό 
αυτό, την ίδια ώρα να μην υποτιμούμε τις φοβερές του δυνατότητες. Κανένας δεν ξέρει ποιο θα είναι 
το αποτέλεσμα. Ακόμα και η δημοκρατία θα μπορούσε κάποιος να πει είναι μια διαδικασία αργή συχνά 
και επίπονη. Δεν είναι την ίδια ώρα αυτονόητη. Επομένως το #AKEListen αναμένει και τις δικές σου 
σημαντικές προτάσεις. 

Panos Parras Christal Christofi νομίζω πως ήρθε η ώρα το κόμμα να ακούσει τους ψηφοφόρους, τα 
απλα μέλη, τον κάθε αριστερό. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλοι την ίδια άποψη, αλλά θα την 
καταθέσουμε. Εδω είναι όλα δημόσια και σίγουρα θα πανε στον προορισμό τους. Ο διάλογος δεν θα 
γινει μόνο σε κλειστές πόρτες αυτή τη φορά.. τουλάχιστον αυτό.. 

17. Ζητείται κινηματική πολιτική. Πολιτική που να διαλύει το φόβο του ενός ανθρώπου απέναντι στον 
άλλο. Πολιτική της κρίσης. Πολιτική της λύσης του Κυπριακού. Πολιτική με ξεκάθαρες θέσεις και 
στόχους. Πολιτική που γνωρίζει ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός. Πολιτική που να δημουργεί 
αριστερή συνείδηση.( Tatiana Tsietti) 

https://www.facebook.com/christa.christina?fref=nf
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/christa.christina?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/christa.christina?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/christa.christina?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/christa.christina?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=986787604707606&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/christa.christina?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tatiana.tsietti?fref=nf


  

170 
 

18. Καλημερα. Νομιζω πως για να γινει ενας δημοσιος διαλογος μεταξυ των φιλων, ψηφοφορων και 
μελων της Αριστερας πρεπει να μπουν καποιες προυποθεσεις Στοχος αυτης της πρωτοβουλιας ειναι 
να κατατεθουν προτασεις και εισηγησεις αν καταταλαβα καλα. 

Οι προτασεις προς ενα κομμα ΄η ενα πολιτικο συνολο ακομα και σε μια διαδικτυακη ομαδα, πρεπει να 
αφορουν ζητηματα συλλογικου ενδιαφεροντος και να ειναι πολιτικες. Δεν αποτελει προταση ή 
εισηγηση να λεμε ο καθενας τον πονο του, την προσωπικη του ιστορια, τις προσωπικες του αναγκες 
κ.ο.κ 

Οσες παρεμβασεις ειναι σε αυτο το υφος πρεπει να παραβλεπονται εφοσον δεν λαμβανουν υποψιν 
τον λογο λειτουργιας αυτου του γκρουπ. Μια κοινωνικη - ταξικη ομαδα δεν εχει υποχρεωση να 
ικανοποιει ατομικες αναγκες. Γι αυτο το σκοπο υπαρχουν οι ψυχολογοι, οι φιλοι μας, τα καφε κ.λ.π. 

Το γκρουπ πρεπει να ειναι ανοιχτο, οπως ειναι. Αν φιλοι, ψηφοφοροι, μελη αλλων κομματων 
επιθυμουν να πουν την αποψη τους, η αποψη τους να κρινεται με τα ιδια κριτηρια. Δηλαδη απο το 
κατα ποσον αφορουν την Αριστερα ή αν αφορουν τις ιδεοληψιες και την κοσμοθεωρια του γραφοντος 
που μπορει να μην αφορουν τη συγκεκριμενη συλλογικοτητα. Ακομα μια ευκαρια να καταλαβουμε 
ποσο σεβονται τις συλλογικοτητες μη αριστεροι φιλοι μας ή. ποσο τους ενδιαφερει μονο ο χαβας τους. 

Τελος οι προτασεις - αποψεις να ειναι συγκεκριμενες. 
Π.χ η αποψη " Το ακελ πρεπει να γινει πιο αριστερο / πιο δεξιο/ πιο πατριωτικο/ πιο κεντρωο/ πιο 
ανοιτο/ πιο κλειστο κ.λ.π" δεν ειναι αποψη, ειναι τιτλος ειδησεων. 

Καλυτερα να μπαινουν συγκεκριμενα ζητηματα και να μπαινουν ενα - ενα ωστε να γινεται και ενας 
διαλογος. 
Π.χ προχθες καποιος εγραψε πως το ακελ πρεπει να επανεξετασει τις σχεσεις του με τον 
επιχειρηματικο κοσμο. Τουτο ηταν κατι συγκεκριμενο. 
Αλλιως ειναι καλυτερα ο καθενας να ετοιμασει μια ολοκληρωμενη προταση και να την στειλει 
απευθειας στο κομμα. :) Μετα να μην εχουμε παραπονο πως δεν γινεται δημοσιος διαλογος. 

Αυτα προς το παρον, καλη Κυριακη. (Maria Christou Milioti) 

19. Ο ανοικτός διάλογος είναι η βάση της προοδευτικής αριστεράς Κοπιάστε να καταθέσουμε τις 

απόψεις μας και τις προτάσεις μας. 

Οι απόψεις και προτάσεις που γράφονται με το #AKEListen, δεν εκφράζουν κανένα οργανωμένο, 

γνωστό ή άγνωστο σύνολο παρά μόνο τον κόσμο που τις πληκτρολογεί. Η κριτική είναι καλόπιστη και 

συνοδεύεται από την υπέρμετρη ανησυχία για το μέλλον.  

Το #AKEListen έχει ως μοναδικό στόχο να προσδώσει νέα πνοή στον διάλογο για την κυπριακή 

αριστερά. 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Yianna Lazarou Μολις εσβηστηκε ποστ. Τι ανοιχτος διαλογος ειναι; 

Melina Lim Σβήστηκε ένα διπλό ποστ (το ίδιο) της Μαριας πιο πάνω( το πιο πρόσφατο). Για να 

σχολιάζουν όλοι στο ίδιο Γιάννα μου. Το άλλο του Χρήστου Χριστόφια το έσβησε ο ίδιος. 

Yiannis Pazouros Μόνο και μόνο που μερικοί γράφετε Χρίστος Χριστόφιας Jr δείχνει πρόθεση για 

ειρωνείες και εμπάθεια, δυστυχώς. 

https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=984853484901018
https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
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Melina Lim Κε Πάζουρε για όνομα του Θεού..το άλλαξα.. Καμία εμπάθεια. Απόψεις/Προτάσεις. 

Συνεχίζουμε. 

Δεν είχα σκοπό να παρέμβω ούτε και να τοποθετηθώ όμως η τροπή που πέρνουν τα πράγματα με 
αναγκάζουν να αποχωρήσω από την ομάδα.Όσοι έχετε να πείτε κάτι στο ΑΚΕΛ ξέρετε και που και πως 
μπορείτε να τα πείτε.Ξέρετε ποιόν και πως θα τον προσεγγίσετε ούτως ώστε να ακουστεί η άποψη 
σας.Δεν οφελεί ο τρόπος που εξελίσεται η κατάσταση εδώ γι αυτό και αποχωρώ.Ευελπιστούσα πως τα 
σχόλις και οι τοποθετήσεις θα κρατούσαν ένα επίπεδο όμως έπεσα. έξω.Καλή πρωτοβουλία μεν όμως 
απέτυχε πολύ σύντομα 

Panos Parras Σεβαστή η άποψή σου φίλε. Βέβαια τη διατυπώνεις χωρίς να εξηγείς τη λογική πίσω από 

αυτή. Το αν απέτυχε η όχι θα διαφανεί εκ του αποτελέσματος. εδω είναι βήμα για κόσμο που ΔΕΝ 

"ξέρει ποιον και πως θα τον προσεγγίσει". Εδώ υπάρχει η απόλυτη ελευθερία έκφρασης φτάνει να 

τηρείται ο αλληλοσεβασμός. 

Stavros Andreou Δεν ςξυπηρετει το σκοπο για τον οποιο εχει δημιουργηθει.Αυτη ειναι η αποψη μου.Τις 

τελευταιες ψρες εξελίσσεται μια κατασταση που δεν εχει σχεση με τους στόχους που θεσατε.Όσο 

περιοριζόταν σε προτάσεις και θέσεις μια χαρα ότςν όμως εχει κατλήξει όπως εχει καταληξει ΝΑΙ δεν 

εξυπηρετει το σκοπό σας 

Panos Parras βιάζεσαι νομίζω φίλε και είναι κρίμα. Που έχει καταληξει δηλαδή;: Υπάρχουν φίλοι που 

ετοιμάζουν προτάσεις κ σκέψεις κ θα τις καταθέσουν, Υπάρχουν κι αλλοι που θα μπουν σε συζητήσεις. 

Αυτές είναι οι ζημώσεις που επιδιώκονται. Τώρα αν κάποια σχόλια ή διαλόγοι δν βασίζονται σε 

προτάσεις, εμπίπτουν στην απόλυτη ελευθερία που εφαρμόζεται στο #AKEListen ως διαδικασία. 

Stavros Andreou Εγω σχολιασα αυτο που ειδα να εξείσσεται τις τελευταιες ωρες.Καμια προταση και 

επιθεσεις επι προσωπικου.Αν αυτά σταματήσουν ευχαριστως να συζητήσουμε. 

Panos Parras Δεν έγιναν επιθεσεις επί προσωπικού. Το σχόλιο του Χρήστου δεν το καταλαβα ακόμα. 

Ουτε είδα κατι με υβρεις κλπ. Επίσης δεν διαγράφεται τπτ από εμας, φτάνει να μην εμπεριέχει 

προσβολές και ύβρεις. Αν γίνει κατι τέτοιο θα ανακοινώνεται την ίδια ώρα. Η συζήτηση είναι ο στοχος. 

Stavros Andreou Παρακολουθησα και παρακολουθω τι συμβαινει.Την ψεσινη συζητηση την ειδα και 

ξερω.Δεν ειμαι υπερασπιστης κανενος ομως το υφος ο τροπος και οι μεθοδοι που χρησιμοποιουνται 

εδω και λιγες ωρες δεν τιμουν κανενα.Οταν αυτα σταματησουν σου ειπα ευχαριστως να πουμε οτι 

θελετε και να τα σχολιασουμε. 

Michalis Christoforou Γιατί όποτε τεθεί θέμα ευθυνών για την κατάντια του κόμματος και της 

απαξίωσης του στην κοινωνία, αμέσως κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να 

συζητούνται στις ΚΟΒ; Έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι ΚΟΒ ειναι στα πρόθυρα διάλυσης; Όταν η ηγεσία 

δεν έχει τη ευθυξία να παραιτηθεί σύσσωμη αναλαμβάνοντας την ευθύνη που την βαραίνει τότε 

έχουμε χάσει κάθε έννοια του τι σημαίνει πάνω από όλα το κόμμα. 

Stavros Andreou Καμια σχεση φιλε.εισαι εκτος θεματος 

Stavros Andreou Αντρεα εν σε μενα το σχολιο; αν ειναι σε μενα το σχολιο μου ειχε να καμει με 

συγκεκριμςνη συζητηση,συγκεκριμενες αναφορες που προσβάλουν αλλά και δεν.εξυπηρετούν τους 

στοχους που έθεσαν οι διαχειριστες.Οσο για τις προτασεις που γραφονται ειναι καλοδεχουμενες ειτε 

διαφωνω ειστε συμφωνω. 

 

https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/stavros.andreou.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/stavros.andreou.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/stavros.andreou.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/michalis.christoforou1?fref=ufi
https://www.facebook.com/stavros.andreou.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/stavros.andreou.9?fref=ufi
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Antreas Limisis oxi file den einai se esena einai genika me tous tsakwmous pou vlepw edw kai me lipoun 

para poli. 

Stavros Andreou Α οκ.Γι αυτο και η αναφορα μου οτι αν συνεχισει ετσι το γκρουπ εγω θα αποχωρησω 

Antreas Limisis Oso gia tin omada poli kala ekanan oi diaxeiristes kai ekanan tin omada. se antithesi me 

tin igesia pou dilwse oti tha sinomilisi me tin vasi tou laou tis alla tipote den ekane kai den tha kanei. 

Giati emathe na leitourgei se kleista dwmatia 

Stavros Andreou Αντρεα μεν βιαζεσαι γιατι θα διαψευστεις. 

Παρακολουθησα σχεδων ολες τις συζητησης και απορω με καποιους που ναι μεν θελουν να αλλαξουν 
ορισμενα κακως εχωντα στο χωρο του Ακελ αλλα συναμα τασονται εναντια στην δημιουργια της 
ομαδας στο φεισμπουκ...Η ομαδα κατεθεσε προτασεις οπως ολοι ειδαμε και με βρισκουν 
συμφωνω..Καλο ειναι να μιλησουμε επικοδομητικα χωρις προσβολες και λιβελο για κανενα..Η 
αριστερα εχει δειξει εδω και χρονια πια ειναι μεσα σε αγωνες για τη δημοκρατια...Η συνεχεια θα δειξει 
ελπιζω καποιοι να ειναι ανοιχτοι σε διαλογο...Ευχαριστώ... 

20. (Aceras) Τελευταίο μύνημα 

φίλοι του γκρούπ, αυτόν είναι το τελευταίον μύνημαν που γράφω σε τούτον το γκρουπ. Επροσπάθησα 
χρόνια να μεν εμπλακώ με το φέιζπουκ. Έχω δέκα χρονια το μπλόγκ τζιαι απόφευγα αυτήν την 
ναρκισσιστικήν παγίδαν του φέιζπουκ. Τζιαι από θέμαν αρχής, εθεώρουν ότι δεν πρέπει να χαρίσω τον 
εαυτόν μου σε καμιάν αγοράν να τον κάμει προϊόν της. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μούχτιν 
διότι πουλούν τα μέλη τους. Φκάλλουν πολλά παραπάνω λεφτά πουλώντας τα προσωπικά δεδομένα, 
τες επιθυμίες τζιαι τες προτιμήσεις των μελών τους. Στα γαλλικά λαλούμεν gratuit c'est toi le produit 
σε ελέυθερην μετάφρασην στα κυπραίικα "όσοι μούχτιν σου λαλούν εν εσέναν που πουλούν". 

Εγώ σαν κομμουνιστής, σκέφτομαι εκ των υστέρων ότι δεν πρέπει να χαρίσω τα προσωπικά μου 
δεδομένα σε καμιάν αμερικάνικην εταιρίαν, τζιαι σε καμιάν κυπ. Ας μήν ξεχνάμε ότι ο Βενιζέλος 
σαπίζει μες την φυλακή με ψευδομαρτυρίαν που εδέχτην το καπιταλιστικόν κράτος δικαίου με 
φασίσταν βοηθόν εισαγγελέαν. Ο Τσουρής με επίσης στημένην κατηγορίαν διότι δεν έθελεν να 
ιδιοτικοποιηθεί η ηλεκτρική. Ο φασισμός είναι στην πόρταν της Ευρώπης. 49.9% προχτές η Αυστρία, η 
Πολωνία ήδη εν βουττημένη μέσα, η Ουγγαρία. Η γαλλία η πατρίδα του Liberté égalité fraternité έχει 
25 % λεπέν τζιαι η ελβετία η χώρα της άμεσης δημοκρατίας 32% ακροδεξιούς στην κυβέρνησην. Εγώ 
προσωπικά σκέφτομαι ότι πρέπει να προσέχω, τζιαι είναι απερισκεψία το ότι εγράφτηκα στο 
Φέιζπουκ. Μπορεί σε μερικά χρόνια να θέλει πάλε να δουλέψουμεν στην παρανομία. Όταν η 
δημοκρατία δεν θα τους φέρνει πλέον λεφτά θα ξαναφέρουν την δικτατορίαν που τους φέρνει σίουρα. 

Απερισκεψία διότι είπα ότι θα γραφτώ απλά για να κάμνω διαφήμησην του μπλόγκ μου αφού όλοι οι 
θαμώνες των μπλόγκς εμετακομίσαν στο φέιζπουγκ. Τελικά άκκασα το δόλωμα τζιαι αφήνω τα ίχνη 
των προτιμήσεων μου τζιαι των πολιτικων μου απόψεων πάνω σε δημόσιους τοίχους που δεν ξέρω τί 
θα απογίνουν. 

Οι επιθυμίες μου επίσης σαν άθρωπος είναι ιερές τζιαι δεν πρέπει να τες διώ για να τες πουλεί η 
εταιρία φέιζπουκ για να χρεώνει διαφήμησην. 25% του τζιρου της διαφήμησης στες δυτικές χώρες 
πάει σε μίαν εταιρίαν το φβ. Τες απόψεις μου θα τες καταθέσω γραπτώς στην κομματική οργάνωση 
βάσης που άφησα στην Κύπρον πριν 25 χρόνια όταν έφυγα. Αν εσείς θεωρείτε ότι είσαστιν σύχρονοι 
καλήν επιτυχίαν στο φέιζπουκ. Όλες οι προσπάθειες καλές είναι. 

https://www.facebook.com/antreas.limisis.12?fref=ufi
https://www.facebook.com/stavros.andreou.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/antreas.limisis.12?fref=ufi
https://www.facebook.com/stavros.andreou.9?fref=ufi
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Η πάλη των ναρκισσισμών πάνω σε ψηφιακούς τοίχους με αηδίασεν κάπως, τζιαι ήταν η ευκαρία να 
προβληματιστώ τζιαι να ξηγραφτώ τελικά γεννικά που την εταιρίαν του κυρίου zuckerberg. H ζωή είναι 
έξω που τες οθόνες. Όσοι με ξέρετε θα με εύρετε εκεί, μες τα δεντρά, μες την φύση, μές τον αστικό 
χώρο, τζιαι θα κρατήσω τζιαι το μπλόγκ όπου θα γράφω πότε πότε καμιάν ανάρτησην. Καλή συνέχεια 
τζιαι ψηφιακά ή αληθινά μείνετε αθρώποι. Αν μείνετε τζιαι αριστεροί θα είσαστιν καλλύττεροι smile 
emoticon 

Τούτον έγινε την περασμένη βδομάδα. Εν που τες πολλές τες πουρούες που παίζουν έξω που τη 
βουλή... 

Εν εκυκλοφόρησε πολλά, φαντάζομαι αρκετός κόσμος ίσως να συμφωνεί τζιόλας.  

21. Φίλοι και φίλες, δεν είμαι ο πιο σωστός και σίγουρα ούτε ο πιο έξυπνος, παίρνω όμως το θάρρος 
να πω το ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο και ουσιαστικό να ασχολούμαστε με καταστάσεις και όχι με 
ανθρώπους, εφόσον μια κατάσταση μπορεί ευκολότερα να αλλάξει έναν άνθρωπο παρά ο άνθρωπος 
να αλλάξει καταστάσεις. Σίγουρα ο καθένας μας με το σκεπτικό του να έχει δίκαιο, πέραν της δικής 
μας οπτικής γωνιάς υπάρχει και η πραγματικότητα που ενδεχομένως να ΜΗΝ κινείτε παράλληλα με 
τη σκέψη μας. Άρα ας εναποθέτουμε ο κάθε ένας τα δικά του προς συζήτηση ή τροφή για σκέψη , έτσι 
απλά και όμορφα... μπορεί και να έχω άδικο... 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Prodromos Taliotis Μια χαρα τα λες... 

Marios Stavrou Σίγουρα δεν είσαι ο πιο σωστός αλλά οπωσδήποτε ούτε ο πιό έξυπνος. Για ένα πράγμα 
σε θαυμάζω, για το ότι κατάφερες να εκφραστείς αναλυτικά χωρίς να πεις τίποτε. Αυτό που λέμε 
εποικοδομητική ασάφεια. Μπράβο σου. 

Demetris Demetriou Φίλε μου δεν είμαι απ´ αυτούς που θα πειραχτούν , εκφράστου ελεύθερα μην με 
λυπηθείς wink emoticon;-) 

Marios Stavrou Αστειεύομαι Δημήτρη μια χαρά ειναι οι σκέψεις σου, απλά οι περισσότεροι δεν θα τις 
κατανοήσουν . Μάθαμε να μιλάμε φίλε μου ετσι απλά για να ακούμε μόνο τη δική μας φωνή. Τις 
σκεψεις των άλλων τις εκλαμβάνουμε σαν παράσιτα στα αυτιά μας χωρίς να τις καταλαβαίνουμε. Και 
αυτό λέγεται εγωκεντρισμός φίλε μου. Αυτό ήθελα να σου δώσω να καταλάβεις με την πιο πάνω 
τοποθέτηση μου ότι πολύ λίγοι θα καταλάβουν τι ήθελες να πεις. Λυπάμαι αν σε στεναχώρησα αλλά 
όπως λένε οι πρώτοι διδάξαντες που δεν συμφωνώ καθόλου μαζί τους ΅that's life" 

Demetriou Φίλε το εννοούσα ότι δεν ενοχλούμε , απλά με την ένταση που δημιούργησαν οι 
προηγούμενοι δεν πήγε ο νους μου στο αστείο, μακάρι να είχαν όλοι τη διάθεση στο γκρούπ για να 
αστειέψουν αντί να τσακωθούν smile emoticon:-) να σου ρίξω και γω ένα αγγλικό που μου αρέσει , no 
hard feelings 

Yiannis Ioannides Marios Stavrou δεν νομιζω οτι βοηθα η παρεμβαση σου. 

Maria Siakalli Μια χαρά τα λες, ο στόχος δεν είναι να καλύψουμε την ανάγκη για σημασία κανενός 
αλλά να κάνουμε πολιτικές συζητήσεις και προτάσεις. 
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22. Kostas Konstantinou 

Καλή μέρα σε όλους σας, φαίνεται ότι, το άνοιγμα αυτής της σελίδας για να γράφουμε τις προτάσεις, 
τις έγνοιες και τους προβληματισμούς μας για την Αριστερά της Κύπρου, έχει πάρει.. φωτιά, και ελπίζω 
αυτή η φωτιά να καψει όλα όσα πρέπει κι όχι στο τέλος να μας κάψει όλους στο όνομα της... 
αποψίλωσης! Υπέρμαχος της άλλης, ακόμη και της σκληρής κριτικής και διαφορετικής προσέγγισης, 
αλλά ρε φίλοι, όσοι απλά έχετε απωθημένα για να βγάλετε ή προσωπικές εμπάθειες προς κάποια 
άτομα, ε πως να το κάνουμε δεν είναι για σας αυτή η σελίδα. Χαλαρώστε και καταθέστε προτάσεις 
που θα βοηθήσουν την επίσημη Αριστερά να παέι μπροστά αλλα΄και την κοινωνία να δει προς τα που 
πρέπει να βαδίζει. Και θέλουμε προτάσεις για το Κυπριακό, για τα οικονομικά για τα κακώς έχοντα στο 
ΑΚΕΛ και πως πρέπει να ξεπεραστούν και ένα σωρό άλλα. Τα προσωπικά αφήστε τα για τα καφενεία. 
Μπορούμε; Μπορούμε να κάνουμε το διαφορετικό και να ταράξουμε τη παραπαίουσα κοινωνία; Να 
δείξουμε στη νεολαία ότι έχουμε το κάτι άλλο που ψάχνει και δεν το βρίσκει, χωρίς πολλά πολλά 
συνθήματα και αφορισμούς αλλά κύριοα με προτάσεις. Άτε λοιπόν να δείξουμε ότι οι Αριστεροί 
σ΄αυτό το τόπο δεν έχουν ξεφτίσει μέσα στο συνοθύλευμα της μίζερης νεοφιλελεύθερης πολιτικής 
αλλά έχουν και σύγχρονο λόγο και αποτελεσματικές πρακτικές.Καλή σας μέρα 

Makis Kazakeos Ακριβώς φίλε Κώστα. Μπράβο σου. Να γράψουν όσοι θελουν να γράψουν για τα 
πραγματικά προβλήματα, θέσεις, απόψεις. Να δεκτούν και την άλλη άποψη και να ακούσουν και 
κομματικούς και μή κομματικούς και μέλη κλπ. Να μην προβαίνουν σε ποστ που χαρακτηρίζουν 
στελέχη, φίλους κλπ και να κρατήσουν ένα επίπεδο μακρία από λάσπη και οχετούς. Νάσε καλά. 

Φίλε Makis Kazakeos. Χαίρομαι που συμφωνείς με τον ύφος και το περιεχόμενο της ανάρτησης του 
Κωστή. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα οργίλα σχόλια που έκανε σε άλλες αναρτήσεις. Πρέπει 
να αναμένουμε και κάποιες ακραίες και πιο "θυμωμένες" τοποθετήσεις. Και να τις αντιμετωπίζουμε 
με νηφαλειότητα και επιχειρηματολογία χωρίς να ταίζουμε την φωτιά. Περιμένω με ανυπομονησία 
και τις δικές σου προτάσεις. Με πολύ σεβασμό, Γιάννης. 

Το ΑΚΕΛ είπεν κάτι; Έκαμεν κάτι; Ήξερε για την απόφαση; Αν ήξερε τι έκαμε; Έσυμφώνησε, εν 
εσυμφώνησε; Ξέρει κάποιος; 

Petros Attas Εκάμαν το στα μουλωχτά όμως; Εντάξει η ΕΔΟΝ έφκαλεν ανακοίνωση. Το ΑΚΕΛ; Τι έκαμε 
για να το αποτρέψει; 

Alkis Sylikiotis Ήταν πρωτοβουλία του Ομήρου. Τωρά συγκεκριμένα τι έκαμε το ΑΚΕΛ στη Βουλή εν 
ξέρω να σου απαντήσω αλλά τζαι η Χαραυγή την Κυριακή εκριτίκαρε τη συγκεκριμένη απόφαση. 

Petros Attas Καλάν έχουμε θέμα αν δεν επήραμεν είδηση. Έπρεπε να ξεσηκώσουμε τους τόπους. 

23. #AkeListen Είναι η ονομασία της ομάδας σωστά;Έχω προστεθεί σαν μέλος από κάποιον φίλο.Είναι 
τόσα πολλά που θα ήθελα να γράψω και συνάμα να πω αλλά ερωτώ και θα ήθελα μια υπεύθυνη 
απάντηση: το ΑΚΕΛ θα Listen;Ή απλά θα ειναι σαν να κάνουμε μια φοιτητική συνάντηση της πάλαι 
πότε Προοδευτικής λέγοντας ο καθένας τα δικά του ,γιατί πιστεύουμε στην Αριστερά και θέλουμε 
αυτός ο τόπος να πάει μπροστά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα; 

Makis Kazakeos Αγαπητή επειδή μιλάμε για διάλογο έχω μια απορία. Και μιλώ εντελώς φιλικά το λεω 
για να μην παρεξηγηθώ. Τι εννοείς της παλαι ποτέ Προοδευτικής;;;; Γιατί εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι 
η Προοδευτική υπαρχει, είναι η μόνη παράταξη που αγωνίζεται και θέτει τα ζητήματα των φοιτητών, 
οι φοιτητές την έχουν αναδείξει ως την πρώτη δύναμη και εκατοντάδες στελέχη της είναι στις επάλξεις. 
Μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοεις σε παρακαλώ;;;; 

https://www.facebook.com/coscos1?fref=nf
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Christal Christofi Φίλε Μάκη..ίσως το παρεξήγησες..ίσως να μην το έθεσα κι εγώ σωστά.Εννοείται ότι 
η Προοδευτική υπάρχει κι αγωνίζεται και πάντα αγωνιζόταν για τα δικαιώματα του φοιτητή κι όχι 
μόνο.Απλά η απορία που έθεσα ήταν κατα πόσο θα μας δωσουν σημασία στελέχη του κόμματος μεσα 
απ αυτό το γκρουπ ή θα είναι απλά σαν μια ενδοσυζήτηση μεταξύ "φοιτητών της 
Προοδευτικής"Εύχομαι τωρα να στο ξεκαθάρισα. 

Makis Kazakeos Ναι και σε ευχαριστώ πολύ για την σωστή σου αντιμετώπιση και απάντηση. Για την 
ουσία αν θα δώσουν σημασία τα στελέχη του ΑΚΕΛ ας απαντήσουν οι ίδιοι αλλά ταπεινή μου γνώμη 
είναι ότι άλλο οι γνώμες αγνών ανθρώπων σαν εσένα που θέλουν να βοηθήσουν και άλλο ο οχετός 
κατηγορίας ενάντια στο κομμα. Εχει διαφορά και ίσως αυτοί είναι και η αιτία να μην δοθεί σημασία 
εδώ λόγω της σύγχισης που προκαλούν. 

Christal Christofi Αν έχω καταλάβει σωστά ο λόγος δημιουργίας αυτης της ομάδας δεν είναι να 
κατηγορήσουμε αλλά να θεσουμε τις δικές μας προτάσεις για ένα καλύτερο μέλλον της Αριστεράς και 
πάνω από όλα της πατρίδας μας.Ας συλλογιστούν τις προτάσεις μας λοιπόν κι ας αγνοήσουν τις όποιες 
κατηγορίες που εχουν γραφτεί. 

Makis Kazakeos είπα ίσως. Θεωρώ ότι το κόμμα έχει αυτιά να ακούσει ειδικά τώρα όλες τις σοβαρές 
απόψεις. Δεν χρειάζονται φωνασκίες από τηλεβόες όπως το σχέδιο του γκρουπ για να χρωματίσει το 
....μαυρισμένο ΑΚΕΛ όπως το εβάλαν. 

Petros Attas Christal Christofi αν δεν τα γράψουμε σίουρα εν θ' ακούσει κανένας ένε; Οπότε εσύ γράψε 
ό,τι θέλεις να πείς τζιαι κάπου θα παν smile emoticon:-) 

Melina Lim Christal Christofii καλωσόρισες. Ο απώτερος στόχος ενός δημόσιου διαλόγου είναι η 
συμμετοχή πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών. Σίγουρα για να είναι γόνιμος ένας δημόσιος διάλογος 
πρέπει να είναι και ποιοτικός. Αρκετοί έχουν διατυπώσει άποψη ότι χρήζει βελτίωσης και είναι σωστό 
αυτό, την ίδια ώρα να μην υποτιμούμε τις φοβερές του δυνατότητες. Κανένας δεν ξέρει ποιο θα είναι 
το αποτέλεσμα. Ακόμα και η δημοκρατία θα μπορούσε κάποιος να πει είναι μια διαδικασία αργή συχνά 
και επίπονη. Δεν είναι την ίδια ώρα αυτονόητη. Επομένως το #AKEListen αναμένει και τις δικές σου 
σημαντικές προτάσεις. 

Panos Parras Christal Christofi νομίζω πως ήρθε η ώρα το κόμμα να ακούσει τους ψηφοφόρους, τα 
απλα μέλη, τον κάθε αριστερό. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλοι την ίδια άποψη, αλλά θα την 
καταθέσουμε. Εδω είναι όλα δημόσια και σίγουρα θα πανε στον προορισμό τους. Ο διάλογος δεν θα 
γινει μόνο σε κλειστές πόρτες αυτή τη φορά.. τουλάχιστον αυτό.. 

Ζητείται κινηματική πολιτική. Πολιτική που να διαλύει το φόβο του ενός ανθρώπου απέναντι στον 
άλλο. Πολιτική της κρίσης. Πολιτική της λύσης του Κυπριακού. Πολιτική με ξεκάθαρες θέσεις και 
στόχους. Πολιτική που γνωρίζει ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός. Πολιτική που να δημουργεί 
αριστερή συνείδηση. 

24. Stella Theocharous 

Κατ αρχας Ευχαριστω για την αποδοχη.  

Στο δια ταυτα... 

Εγω δεν ειμαι μελος του ΑΚΕΛ αλλα το ψηφιζω γιατι στην πορεια του χρονου αποδεικνυεται πως 
υπηρετησε τον τοπο τζαι τους ανθρωπους του συνετα (εξαιρουμενων των τελευταιων χρονων) τζαι αν 

https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=nf
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ο λαος του εδινε περισσοτερη δυναμη ισως να μην φταναμε στον ακρωτηριασμο του 74. Οποταν μιλω 
με το δικαιωμα που μου δινουν οι ψηφοι που εδωσα στο ΑΚΕΛ.  

Εξαιρουμενων των τελευταιων χρονων εγραψα πιο πανω εχοντας στο νου την κωμικη αποφαση του 
2004 ψηφιζουμε οχι γιατι θελουμε ναι, αφηνοντας ετσι αλυτο το κυπριακο καμνοντας τον κοσμο να 
διερωταται ποιοι ειναι οι σκοποι αυτου του κομματος.  

Επισης οι εισοδος στο κομμα ανθρωπων που σκοπο εχουν την εξυπηρετηση των δικων τους 
συμφεροντων και δεν ειναι ιδεολογοι. Ειναι δυνατον βουλευτης του κομματος της εργατιας να 
χρησιμοποιει την βουλευτικη του ιδιοτητα για να προωθησει τα συφεροντα καποιας εταιρειας και οι 
υπολοιποι να μην εχουν την νοημοσυνη να αντιληφθουν οτι αυτο ειναι αισχος. Ο συγκεκριμενος 
βουλευτης μαλιστα επικαλεστηκε και το περιοδικο INBUSINESS το οποιο τον στηριξε για να μας πεισει 
οτι δεν εκανε κατι λαθος. Το INBUSINESS ΚΥΡΙΟΙ! Αν ειναι δυνατον! Το αποκαρδιοτικο στην περιπτωση 
δεν ειναι η ενεργεια του ενος βουλευτη αλλα η αντιδραση των υπολοιπων που καταδεικνυει οτι δεν 
αντιλαμβανονται τι επρεπε να υπηρετουν και αποδεχονται σαν φυσιολογικες τετιοες συμπεριφορες. 

Επιπλεον οικονομικες συνεργασιες με επιχειρηματιες. Γιατι αραγε να θελει καποιος επιχειρηματιας να 
βοηθησει το ΑΚΕΛ;  

Και κατι ακομα, ποσο χαμηλο επιπεδο εχουν τα στελεχη οταν ασκουν προεκλογικη λεγοντας ψηφιστε 
εμας για να μιλησουμε για την καρτα οπαδου ακουσον ακουσον λες τζαι τα προβληματα της κοινωνιας 
ειναι η καρτα οπαδου ή να υποστηριζουν χουλιγκανς τον γηπεδων για να κερδισουν συμπαθειες αφου 
αδυνατουν να πεισουν μιλωντας για τα σοβαρα προβληματα και απο που πηγαζουν. Υπαλληλοι στην 
κυπρο πληρωνονται με κουπονια κυριοι και εσεις μιλατε για καρταν οπαδου! 

Αυτα...  

Ευχαριστω για το βημα 

25. Makis Kazakeos shared Matthieu Devch's video. 

Σήμερα !!! Γάλλοι εργαζομενοι εν στολή και παρατάξη στις διαδηλώσεις με τις μπάντες τους !!!! 

Petros Attas Πόσο δύσκολο ένι να καταλάβεις ότι το θέμα εν ότι εν μωρά τζι όι αθρώποι ενήλικες τζιαι 
μάλιστα 40-50 χρονών; Επίσης γιατί πρέπει να αντιπροσωπεύουν την αριστερά; Εν απλό. 

Makis Kazakeos Πολύ δύσκολο να καταλάβεις ότι το βασικό θέμα ενεν οι μπάντες και οι στολές κλπ. 
Ούτε αν ειναι σωστές ή λάθος οι μπάντες, οι κατασκηνώσεις, τα φεστιβαλ κλπ Το θέμα μας είναι η 
όποια ....φαντασιοπληξία ή άγνοια ή αποστροφή λογω κομπλεξισμών στο ότι είναι η πραγματική 
εικόνα και δράση της αριστεράς. Βρήκατε κάποιοι ευκαιρία μια υποχώρηση των ποσοστών του 
κόμματος κυρίως λόγω της περιρεουσας ατμόσφαιρας και κατάστασης για να ακυρώσετε την όλη του 
δράση. Ακόμη και αυτά που το έκαναν πρωτοπόρο και να διαφέρει ακόμη και από άλλα αριστερά και 
κομουνιστικά κόμματα της ευρώπης. Ευτυχώς το 85 και μάλλον και τώρα δεν ακούσαμε τους 
αναθεωρητές και οππορτουνιστες και αντι να ακυρώσουμε τα πάντα τα ενδυναμώσαμε και πήγαμε 
εκεί που πήγαμε για δεκαετίες. Τώρα ελπίζω και πάλι οι αποφάσεις μας θα είναι προς την ενδυνάμωση 
και όχι αποδυνάμωση όλων των μορφών δουλειάς και δράσης. 

Makis Kazakeos α ..τζιαι τούτοι πρεπει ναν που μιτσοί που εμάθαν....  

https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=nf
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=nf
https://www.facebook.com/makis.kazakeos
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008777854421
https://www.facebook.com/100008777854421/videos/1557507181218529/
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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Petros Attas Μάκη. Άμα εννα σταματήσεις να συμπεριφέρεσαι όπως το 5χρονο που επικκαρίστηκε, 
μάθεις να θκιαβάζεις τζιαι να καταλαβαίνεις τι γράφει ο άλλος χωρίς να φυτιλιάζεσαι επειδή έτσι, εννα 
σου ξανααπαντήσω. 

Makis Kazakeos Ούτε και θέλω να μου απαντάς... ούτε και σε συνάφερα στο σχόλιο μου και την 
ανάρτηση του βίντεο. Το έβαλα ούτε για να σε ....πικκάρω ιμίσσ αλλά γιατί μου προκάλεσαν σεβασμό 
οι εργαζόμενοι όπως και οι νεολαίοι που παν στις παράσεις της πρωτομαγιας π.χ. με δυναμισμό και 
μουσική !!!! Πολύ χαρακτηριστικά δεδομενα για αγωνιζόμενους στους δρόμους και όχι του καναπέ. 
Και σου έβαλα πολλά επι της ουσίας στην απάντηση μου αλλά και συ πάλι διάλεξες να μην απαντήσεις 
αφού δεν μπορείς μάλλον και αρκεψες για τα 5 χρονα !!!!!!!!! Φυτιλισμένος σε κάθε απάντηση που 
σου δίνουν δαμέσα εσύ είσαι ...Ως τζιαι με τον Χατζηαράπη που εν πιο "απόλυτος" που σένα εμάλωσες 
!!!!!!!! 

Petros Attas Εν σε θυμούμαι εχτές στην εκδήλωση πάντως. 

Makis Kazakeos Ούτε γω εσένα σε δεκάδες άλλες εκδηλώσεις. Ξέρεις έχει και κάποιους που μας που 
βουρούμε να φκάλουμε κανένα μεροκάματο να ζήσουμε. Εγώ είπα των παιθκιών να την εβάλλαν πιο 
αργά αλλά εν εμπορούσαν. Τουλάχιστον μεν γίνεσαι γελίος και να μου διάς ευκαιρίες και πάσες να σε 
ρεζιλέφκω !!!! Θέλεις να ...κοντράρουμε ας πούμε παρουσία σε διαδηλώσεις, απεργίες 
κινητοποιήσεις;;;;; Μεν γίνεσαι γελίος είπα σου !!!!!!! 

Petros Attas :-D Μάκη είσαι ο πελλός του χωρκού αν δεν εκατάλαβες 

Makis Kazakeos Και πράγματι θα σεβαστώ κάποιους που μου ειπαν να μεν ρίφκω το επίπεδο μου 
απαντώντας σου με τρόπους που καταλάβεις αλλά φαίνεται άλλοσπως εν καταλάβεις. Οπόταν εν θα 
σου απαντώ ή μόνο εκεί που κρίνω ακρως απαρίτητο.... 

Makis Kazakeos Οι απαντήσεις σου δαμε και αλλού καταδυκνείουν ποιος εν ο πελλός. Και επειδή για 
δεύτερη φορά με βρίζεις χωρίς να έχω πει κάτι στα αρχικά μου ποστ για σένα πίστεψε με κάπου θα 
σταματήσει τούτο το πουττίσιμο που κάμεις πίσω που την οθονούαν. 

Petros Attas Ορίστε και η πρώτη άμεση απειλή για ξύλο. 

Makis Kazakeos Μουνιά εγώ εν δέρνω ...έχει πολλούς άλλους τρόπους να σου επιβάλω τον σεβασμό 
τον οποίο φαίνεται δεν διδάκτηκες ποτέ σου. Και επαναλαμβάνω αφού είμαι πελλός του χωρκού θα 
δείς τον πελλόν. Χαίρεται. Κόψε το ως δαμε. 

Petros Attas Ντα εχοήθηκα σε τωρά ρε Μάκη... 

Petros Attas Επίσης ούτε στρατιωτικές στολές, μπερέ, νισιάνια κλπ φορούν, ούτε στοιχημένοι ένι. 
Φορούν ρούχα της δουλειάς. Απλά φακκούν ταμπουρλέκκια για θόρυβο. Πάλε έβαλες αυτογκόλ. 

http://gph.is/1jJma1B 

Michalis Varnakides αυτογκολ? ρε μακη ειδες κανενα να κυκλοφορα εκτος δουλειας με τα ρουχα και 
τα κρανη που φορουν στην δουλεια? ρε πετρο εννα μας πατρεψεις με αρσενικο σοννι και καλα!! ατε 
ρε κουμπαρε κανει χαννεις με 7-0 και μασχιεσε ακομα!! 

Michalis Varnakides κσι εγω που θα χορεψω με την ομαδα μου ρε Μακη θα το σκεφτω αν θα βαλουμε 
τη ιδια στολη γιατι θα με σχολιασει ο Petros Attas 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgph.is%2F1jJma1B&h=_AQH6mPfJ
https://www.facebook.com/maestro.locker?fref=ufi
https://www.facebook.com/maestro.locker?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
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Petros Attas Διάβασε πιο προσεκτικά τζιαι πιο ψύχραιμα Μιχάλη. Τζιαι προσπάθησε να αποφεύγεις 
τουντες ομοφοβικες αναφορές. 

Makis Kazakeos ,,,,, Το να μας παντρέψεις μ' αρσενικό εν το ομοφοβικό;;;;;;; χαχαχααχα χαχααχαχα 
αχαχαχαχαχ αχαχαχαχαχαχαχα κλαιωωωωωωωωωωωωωωωωωωω.... 

Makis Kazakeos Ούτε οι μπάντες της εδον έχουν νισιάνια, ούτε στρατιωτική στολή.... είναι το τζην 
παντελόνι και άσπρο ή κόκκινο ή πρασινο πουκάμισο και το κόκκινο η πράσινο μαντήλι. Ασφαλώς και 
φορούν οι εργαζόμενοι εκτός δουλειάς την στολή της δουλειάς τους γιατί θέλουν να στείλουν το 
μύνημα ότι εν εργαζόμενοι όπως και οι νεολαίοι μας ότι εν κομουνιστές και εδονίτες κυρίως με το 
σσιάλη !!!!! Οπόταν αυτογκόλ έφαεες και πάλι εσύ γιατί είσαι αχάπαρος (μεταφραση. Ασχολείσαι με 
πράγματα που εν κατέχεις μόνο και μόνο για να πουλήσεις μούρη ή να εξυπηρετήσεις τις δικές σου 
ατζέντες) !!!!!! 

Makis Kazakeos 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1207576499298896&set=a.587578731298679.1073741
825.100001396718120&type=3&theater 

Εσύ που ανάβεις τ'αστέρια 
της μνήμης φτιάχνεις τον χάρτη 
και περνάς μέσα απ'την στάχτη 
την ελπίδα σ'άλλα χέρια 
Εδώ θα μείνει για πάντα 
το ζεστό το πέρασμά σου 
φωτιά που ανάβει η ματιά σου 
Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα... 

26. Panos Yobov - Kalispera kai apo emena. Dystyxws en exw wra na grapsw polla pragmata kai 8a 8esw 
tous provlimatismous mou me aplo tropo.  

* 5 etia Xristofia, poia gia esas einai ta la8oi tou kommatos kai tis tote kyvernisis? Se eswteriki kai 
e3wteriki politiki 

*5 etia Tassou Papadopoulou, me sygkivernisi to AKEL. Poia ta la8oi tis tote 5etias. Se eswteriki kai 
e3wteriki politiki 

*Lisi tou Kypriakou, i epomeni mera. 

*Oikonomia, meta osa exoun ginei vlepoume tous megalokarxaries na ekmetalevounte ta panta. Pote 
to koma 8a arxisi na mila gia to 8 wro, to dikeoma stin monimi ergasia, stous mis8ous peinas kai tous 
part timers? 

27. Michalis Christoforou 

Προφανώς αρκετα μελη της παρούσας ομάδας εχουν άλλο τελικό στόχο και όραμα απο ότι έχω εγω 
για παράδειγμα.  

Ενδεχομενως με τους πλειστους εχουμε κοινες διαπιστώσεις για το σημερινό πλαίσιο που ζούμε και 
αντιμετωπίζουμε τη βαρβαρότητα του συστηματος. 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1207576499298896&set=a.587578731298679.1073741825.100001396718120&type=3&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1207576499298896&set=a.587578731298679.1073741825.100001396718120&type=3&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/michalis.christoforou1?fref=nf
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Ενδεχομένως συμφωνούμε και στη μορφή επίλυσης του Κυπριακού και στην επιθυμία για λύση και 
επανένωση του τόπου και του λαού μας. 

Ας αγωνιστούμε ο καθένας μέχρι εκεί που συμφωνεί... αλλά δεν είναι ανάγκη σήμερα που 
συμφωνούμε σε αρκετά ζητήματα να μην είμαστε μαζί διότι έχουμε διαφορετική επιδίωξη για το 
μακρινό μέλλον.  

Οταν διαφωνήσουμε και έρθει ο καιρός ας χωρίσουμε τους δρομους μας. Μέχρι τότε ας επιδιώξουμε 
να σταματήσουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές αυτής της κυβέρνησης και οχι να απέχουμε και να αφήνουμε 
το ΔΗΣΥ το ΔΗΚΟ και κυρίως το ΕΛΑΜ να ενεργούν ενάντια στην εργατική τάξη.  

Στην παρούσα δεν επιθυμώ να τοποθετηθώ ςπι της ουσίας για αλλα ζητήματα. 

28. Christos Demetriou 

Τη στιγμή που η παγκόσμια αριστερά τάσσεται υπέρ της έκφρασης και εκπροσώπισης μικρών 
(μικρότερων) συνόλων, βλέπε ανεξαρτησία Σκωτίας/Καταλωνίας, ο κ. Χριστοφίδης κλαμένος για τα 
μικρά κόμματα που πήραν προεδρίες. Γνώμη μου, πρέπει να ήμαστε ανοιχτοί στη φωνή του καθενώς, 
ακόμα και του απέναντι, παρά να προσπαθούμε να τους ενσωματώσουμε κάτω απο μια επικίνδυνη 
τεράστια ομπρέλα. Άλλο αριστερά, και άλλο κομμουνισμός, καμιά σχέση μεταξύ των δύο. Το ΑΚΕΛ έχει 
παύσει να συμπεριφέρεται αριστερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολλά 
κόμματα στη κύπρο κάτω απο την ίδια ιδέα της αριστεράς, γιατί μπορεί η ιδέα να είναι ενιαία, αλλά 
οι ερμηνείες στη καθημερινότητα απέχουν, και πρέπει να αφήσουμε να ακούγονται όλες. Το καλύτερο 
που έχει να κάνει το ΑΚΕΛ στις μέρες μας για τον κόσμο, είναι να διαλυθεί, πριν γίνει ΠΑΣΟΚ. 

29. Panos Yobov 

Kalispera kai apo emena. Dystyxws en exw wra na grapsw polla pragmata kai 8a 8esw tous 
provlimatismous mou me aplo tropo.  

* 5 etia Xristofia, poia gia esas einai ta la8oi tou kommatos kai tis tote kyvernisis? Se eswteriki kai 
e3wteriki politiki 

*5 etia Tassou Papadopoulou, me sygkivernisi to AKEL. Poia ta la8oi tis tote 5etias. Se eswteriki kai 
e3wteriki politiki 

*Lisi tou Kypriakou, i epomeni mera. 

*Oikonomia, meta osa exoun ginei vlepoume tous megalokarxaries na ekmetalevounte ta panta. Pote 
to koma 8a arxisi na mila gia to 8 wro, to dikeoma stin monimi ergasia, stous mis8ous peinas kai tous 
part timers? 

Neoclis Neocleous Έξερα το ότι έχεις πράματα να πεις 

30. Artemis Artemiou 

Καλημέρα και καλή αρχή αν και νομίζω ότι αυτό που κάνετε έπρεπενα γίνιε χρόνια πριν.Στο θέμα μας. 
Προέρχομαι από αριστερή οικογένοια .Ψήφιχα μέχρι τα 30 μου ΑΚΕΛ .Τα τελευταία χρόνια δεν 
ψηφίζω.Στις τελευταίεες εκλογές ψήφισαΕΛΑΜ.Οχι γιατί συμφωνώ μαζί τους αλλά γιατίδεν ΄'ηθελα 
να νιώθω ο μαλ@@@κας της παρέας.Το ΑΚΕΛ εκατάντησε το πιο βρώμικο κόμμα .Γεμάτο διαφθορά 

https://www.facebook.com/christos.cyc.demetriou?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009871727498&fref=nf
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?fref=nf
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κλέφτες ψεύτες απατεώνες.Δεν είνια το ΑΚΕΛ που ξέραμε.Αν είνια δυνατόν νε εκλέγεται μκατάδικος 
μέλος της κεντρικής επιτροπής και ο κύριο Γ.Γ αντί να ζητήσει συγγνώμη από το κόσμο να προσπαθεί 
να κάνει το άσπρο μαύρο.Συνθήματα του τύπου το ακελ εν για το λαό εννα τρίζουν τα κόκκαλα των 
γονιών σας και τέτοιεσ άλλες βλακείες δεν μετρούν πλέον.Οι νέοι δεν επιθονται.Οι μόνοι νέοι πλέον 
που ασχολούνται με το ΑΚΕΛ είναι οι ανθρώποι που είτε προέρχοναι από οικογένοιες που κέρδισαν 
από το ΑΚΕΛ *(βλέπε οικογένοια Χριστοφια) και κάποιοι με προσωπικό συμφέρον.Το ΑΚΕΛ δυστυχώς 
εκατυάντησε το πιο φασιστικό κόμμα της Κύρπυ.Μόνο βλάκες και συμφεροντολόγοι το υποστηρίζουν 
πλέον.Είτε θα προσαρμόστεί με τα νέα δεδομένα είτε θα σβήσει είτε το θέλετε είτε ό΄χι.Το να χάνεις 
40000 ψηφοφόρους σε σύνολο των 350000 και ν α έχεις το θράσος να βάζεις και υποψηφιότητα για 
πρόεδρος της βουλής αντί να αναλάβεις τις ευθύνες σου και να παραιτήθεις είνια μεγάλο θράσος.Δεν 
γίνεστε κύριοι πιστευτοί πλέον. 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Prodromos Taliotis Οκ αυτη ειναι η διαγνωση σου... τι προτεινεις?! το να πυροβολας και να φευγεις 
δεν ειναι λυση... Αν νομιζεις πως το Ακελ εχει λογο στο σημερινες καταστάσεις κανε προτάσεις... 

Artemis Artemiou Θέλεις προτάσεις άκου προτάσεις 1.Ανακοίνωση και αποκύρηξη του εγκληματία που 
βρίσκεται φυλακή.ΑΜΕΣΗ απόβολή του από το κόμμα.2.Παραιτηση της ηγεσίας και προκύρηξη 
εκλογών να αποφασίσει ο κόσμος του κόμματος.3.Δημόσια συγγνώμη για τα λεφτ΄΄α που σαν κόμμα 
εισπράξε για διευκολύνσεις προς Βγενόπουλο 3.Αναδιάρθωση του κόμματος με νέα στελέχη.Οχι 
κομματοσκυλλα .Τέρμα η οικογενοιοκρατία.4.Φτάνει πια σύμβολα του τύπου ΤΣΕ και 
σφυροδρέπανα.Δημοσίευση του ΠΟΘΕΝ έσχεσ όσο αφορά το κόμμα και τα στελέχη του.Και επιτέλους 
πάρτε έναν επικοινωνιολόγο του χαηρκού.Ο αβέρωφ με νου 100 που τα 400 κάμνεις σας ότι θέλει και 
έρχεστε πάντα δεύτεροι.Εβγαλε το συλλούρη πρόεδρο της βουλής και χαπάρι δενεπήρατε 

Nicolas Kirkillari Σε κάποια συμφωνώ στα πλειστα όχι φίλε. Γιατί το γενικεύεις ότι όσοι ασχολούνται με 
το ΑΚΕΛ είναι συμφεροντολόγοι; και ναι υπάρχουν άτομα που έδωσαν την ζωή τους για μια ποιο δίκαιη 
κοινωνία , και ναι ήταν ΑΚΕΛικοί. Αυτούς πως τους υποτιμάς έτσι; 

Prodromos Taliotis Σιγουρα οι γεννικευσεις ειναι καταδικαστεες... 

Έλενα Λεοντίου Στις τελευτεες εκλογες εψηφισες ελαμ. Κανενας ψηφος του ελαμ δεν ειναι ή δεν ηταν 
ακελικος ποσο μαλλον ψηφος της αριστερας. Τα θεματα σου εν προσωπικα. Λυσε τα. 

Panagiotis Charalampous Με τέτοιες αντιδράσεις και νοοτροπίες δεν πάμε μπροστά. Η λογική του "Τι 
δεν καταλαμβαίνεις" όχι μονο δεν έπεισε κανένα αλλά απώθησε και πολλούς από το ΑΚΕΛ. Για να έχει 
την ανάγκη ο άνθρωπος να παρέμβει σημαίνει ότι κάτι θέλει να μας πει. Ακούστε τον. 

Artemis Artemiou Φίλε θέλω να επ[ιστρέψω αλλά να επιστρέψω περήφανος και όχι μαλάκας 

Artemis Artemiou Και επιτέλους καταργήστε την ιλίθια νοοτροπία του όποιος δεν είνια αριστερός είνια 
φασίστας προδότης και τέτοιες μαλακίες.Αριστεροί δεν είνια κάν η ηγεσία του κόμματος γιατί ο 
αριστερός ούτε κλέφτης ούτε ψεύτης ούτς απατεώνας είινα 

Έλενα Λεοντίου Οταν παρεμβενω εν σημαντικο να λαλω και κατι ουσιαστικο. Εκφρασεις τυπου 
εψηφισα Ελαμ οι καμνουμε να αηδιαζω φκαλουν με εκτος εαυτου. Ποσο μαλλον να ειπωνονται απο 
αριστερους. Πε μου ποια εν η ουσια του κυριου δαμε. 

https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicolas.kirkillari?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/elena.leontiou?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/elena.leontiou?fref=ufi
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Artemis Artemiou Δηλαδή αποβάλλουμε όποιον δεν συμφωνεί μαζί μας .κΑΘΑΡΆ ΄΄΄ ΑΡΙΣΤΕΡΈς 
ΑΠΌΨΕΙς΄΄ 

Έλενα Λεοντίου Εψηφισες το ελαμ επειδη προσφερει τι παραπανω που το ακελ; 

Yiannis Ioannides Artemis Artemiou φαίνεται δεν κατάλαβες το σκοπό που δημιουργήθηκε αυτό το 
γκρουπ. Σίγουρα είναι καλή η κρίτικη, ιδιαίτερα αν γίνεται καλόπιστα, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι 
προτάσεις που να διορθώνουν τα κακώς έχοντα. Εδώ βλέπω μόνο κριτική, και τι ...See more 

Artemis Artemiou Γι αυτό το λόγο χάσατε 40000 ψήφους χωρίς να καταλάβεται από που σας ήρθε.Σε 
προκαλώ δημόσια αν νομίζεις ότι λέω βλακειες να σου υποφδείξω 10 άτομα αριστερούς που ψήφισαν 
ΕΛΑΜ. 

Pampos Papayiannis Υπέδειξε μας. Αλλά να είναι αριστεροί οχι όπως εσένα που νόμιζες ότι είσαι 
αριστερός και ψήφισες ακροδεξιά. Είναι σοβαρή διαταραχή. 

Έλενα Λεοντίου Εψηφισες το ελαμ επειδη προσφερει τι παραπανω που το ακελ; 

Panos Yobov mila gia fasistiko komma kapoios pou epsifise elam. sto kalo fasistaki kai kali kremala kai 
se esena kai se osous tous psifisan! 

Artemis Artemiou εσι κανενας βουλγαρος θα είσαι που τρώεις και πίνεις που το κόμμα.Προς το παρόν 
ρούφα τσιε βριξε 

Panos Yobov tourkos re  

Andreas Andreou Επρόσεξες τζιαι το άλλο..Μια που τις "θέσεις/ προτάσεις" της Τρόλλας: 

"Φτάνει πια σύμβολα του τύπου ΤΣΕ και σφυροδρέπανα".. 
 
Χμ..μα σάννα τζιαι πρέπει να ΠΟΛΛΥΝΟΥΝ. 
Ειδικά για σέναν, ρε φασίστα. 

Athos Violaris Εν τζιαμέ που έφυε λλίο πουρκούρι που τα ρουθούνια 

Andreas Andreou Στείλε λλίο του παρέα να χορτάσει, να μεν τον ταϊσουμεν παραπάνω ρε! 

Andreas Hadjikallis Artemis Artemiou polipif tonous klp trweis ? 

Artemis Artemiou Προσφέρει κα΄τι πολύ απλό. Κανένα στέλεχος του δεν είνια φυλακή .Δεν 
χρηματίστηκε από κανένα επιχειρηματία.και ο πρόεδρος του δεν θεωρεί το κόσμο του αρνιά στο 
μαντρί και έχοντας το γνώθεις αυτόν δεν διεκδικεί προεδρία της βουλής.Ολοι ξέρετε ότι έχω δικαιο 
αλλλά δεν τολμάτε να το πείτε καθαρά από συμφέρον.Εκάμετε ένα γκρουπ τάχατε να ακούσετε τις 
απόψεις του κόσμου που σας εγκατάλειψε και το μόνο που κάμνετε είανι να επιτείθεστε σε όποιον 
δεν συμφωνεί μαζί σας.ΦΑΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΤΕ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ και μην έχετε το θράσος να 
αποκαλείται φασίστες ανθρώπους πιο δημοκράτες από εσα΄ς 

Varnavas Flourentzou Ο "Αρχιεπίσκοπος" εν επειχειρηματίας.... 

Konstantinos Anaxagorou Men taizete ta trolls. Fainontai pou ena mili. 

https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/elena.leontiou?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/984317431621290/
https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/papayiannis.ch?fref=ufi
https://www.facebook.com/elena.leontiou?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009871727498&fref=ufi
https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009871727498&fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.andreou.505?fref=ufi
https://www.facebook.com/athosviolaris?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.andreou.505?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/ovarnavasf?fref=ufi
https://www.facebook.com/konstantinos.anaxagorou?fref=ufi


  

182 
 

Panos Yobov en ali8inos re kotsio mou 

Nicholas Valanides Εν αληθινός ρε εν τουτο το τραγικό 

Έλενα Λεοντίου Κανενα στελεχος του δεν ειναι φυλακη επειδη προστατευκει τους ο μπατμαν. Οι εσιεις 
δικαιο ο μονος που τους χρηματιζει εν ο μπατμαν. Κανενας εννεν αρνι. Μονον φασιστες. Εσιεις δικαιο 
ναι. Θκιαλεξετε ποιος εννα φυει που το γκρουπ. Τουτος η εγω. Καλο υπολοιπο. 

Konstantinos Anaxagorou Skeftou re pano 

Artemis Artemiou Τελικά είχα δίκαιο.Τα ίδια μυαλά κουβαλάτε και εσείς.Μην φευγεις φίλε μείνε με 
τους υπόλοιπους να τραγουδάτε νταλάρα και να αναπολείτε πα΄λιες εποχές.Εμείς προχωράμε.Αντέ 
καλή συνέχεια στο μαντρί σας. 

Heraclis Hadjiarapis Κι εμείς εσιχαθήκαμε το σημερινό ΑΚΕΛ, και εμείς το βρίσαμε και τσακωθήκαμε 
με φίλους μας ΑΚΕΛικούς αλλά δεν ψηφίσαμε ΕΛΑΜ. Σόρρυ φίλε μου, ή πολλά ΟΥΓΚ είσαι ή που 
γεννισιμιού σου φασίστας. 

Panos Yobov re file pragmatika mono kapoios pou en ili8ios mporei na epsifise to elam. 

Konstantinos Anaxagorou Emena pantos to "Εμείς προχωράμε.Αντέ καλή συνέχεια στο μαντρί σας", 
thimizei mou to "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ". 

Mporei na na exo polli fantasia den xero. 

Xristos Karasavvas Telika o arxiepiskopos thewreite epixirimatias I oxi re paidia? 

Christal Christofi Εγώ λέω να μην ανοίξουμε ΚΑΙ αυτό το θέμα σ αυτή την σελίδα!!!Ας κάνουμε άλλο 
γκρουπ γι αυτό!! 

Christal Christofi Πώς μπορείς πραγματικά να μιλάς για φασιστικές συμπεριφορές της Αριστεράς όταν 
ψήφισες το ΠΛΕΟΝ φασιστικότερο κόμμα(ο Θεός να το κάμει)παραπαίδιν της Χρυσής Αυγής που 
σκοτώνει καθημερινά αθώους ανθρώπους;;Συγνώμη αλλά δεν θα σχολιάσω ΚΑΜΙΑ δική σου πρόταση 
για ένα καλύτερο ΑΚΕΛ για μια καλύτερη Αριστερά.Κρίμα! 

Nikos Papado το προβλημα ειναι πως οχι απλα το εψηφισε (ισως να γινοταν απο καποιον αφελη 
ανενημερωτο πλην οχι κακο ανθρωπο) αλλα το υπερασπιζεται με επιχειρηματα κιολας! Ο τυπος δεν 
ειναι για να τον περνει καποιος σοβαρα. Μονο για να γελας 

Panos Yobov ate na pw tzai egw tin apopsi mou gia touto to group.... 8ewrw la8os tin opoian dipote 
sovari sizitisi gia ta provlimata tis aristeras kai tou akel se touto to group. Ama 8elete mporoume na 
kamoume tis sizitiseis face to face. Emeis pou den eimaste meloi tou kommatos kai eimaste apli 
psifoforoi an goustaroume en na ertoume. Alliws eimasta FAFLATAES! 

Heraclis Hadjiarapis Αν δεν μπορούμε να εξυγχρονιστούμε εμείς οι ίδιοι και να μπορέσουμε να 
κάνουμε μια συζήτηση της προκοπής στα "νέα" μέσα που διαθέτουμε τότε πως απαιτούμε που ένα 
κόμμα να εξυγχρονιστεί? 

Panos Yobov diavase poio kato ti egrapsa.. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009871727498&fref=ufi
https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
https://www.facebook.com/elena.leontiou?fref=ufi
https://www.facebook.com/konstantinos.anaxagorou?fref=ufi
https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/airycy?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009871727498&fref=ufi
https://www.facebook.com/konstantinos.anaxagorou?fref=ufi
https://www.facebook.com/xristos.karasavvas?fref=ufi
https://www.facebook.com/christa.christina?fref=ufi
https://www.facebook.com/christa.christina?fref=ufi
https://www.facebook.com/mario.kembes.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009871727498&fref=ufi
https://www.facebook.com/airycy?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009871727498&fref=ufi
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Heraclis Hadjiarapis Μέσα στην κοινωνία υπάρχουν και τούντα ζωντόβολα.. Με το να κλειστούμε σε 
κλειστές αίθουσες και να νομίζουμε ότι ούλλοι εν όμοιοι μας θα κάμουμε μια τρύπα στο νερό. 

Panos Yobov as mpoun kanones kalo, kapoios pou epsifise elam gia emena simenei oti den mporei na 
mila oute exei dikeoma na mila! 

Panos Parras Αγαπητέ φιλε απο τα μεσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γινει τρομερές συζητήσεις και 
έχουν οργανωθεί μέχρι και μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις.. Δεν θα μας τα χαλάσουν ορισμένοι. 
Συνεχιζουμε με προτασεις.. Οποιος εχει τις καταθέτει οποιος απλα βγάζει απωθημένα δικαιούται να 
αποχωρήσει.. 

Panos Yobov den diafwnw file. Nai to diadiktio exei polla na prosferei, an yparxoun kapioi kanones. 
Sygnwmi alla pws mporw na ekferw tin apopsi mou otan yparxoun an8rwpoi pou psifizoun fasistes? 
An8rwpoi pou den exoun ideologiko ypova8ro kai to mono pou skeftounte en to kalo tis tzepis tous? 

Antigoni Theodosiou Tsakiri Dld me liga logia eime vlakas pou stirizo to AKEL? Kai as min treksan pote 
na me voithisoun h na to po alios epidi den kamnoun oti kamnoun kai katigoroume ta alla 
kommata?Auto eine pio simantiko dld?Epidi trone osoi trone apo DYSI EDEK DHKO etc etc pre...See 
more 

Yiannis Martharis Το ΑΚΕΛ έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Το να ψηφίσει κάποιος κάτι 
διαφορετικό είτε να μην ψηφίσει είναι απόλυτα δικαιολογημένο.  
 
Όταν όμως έρχεται κάποιος να δηλώνει αριστερός αλλά να ψηφίζει ΕΛΑΜ τότε δεν είναι πρόβλημα 
του ΑΚΕΛ αλλά δικό του. Έλλειψη στοιχειώδους πολιτικής αντίληψης, και ίσως και στρεβλή εικόνα 
της δημοκρατίας. 

Antigoni Theodosiou Tsakiri Oti uparxoun uparxoun kai kala tha kanoun na ta doune 1 pros 1 an theloun 
na proxorisoun kai prepei na kanoun praksis ta logia tous. 

Yiannis Martharis Αντιγόνη υποθέτω πως για αυτόν ακριβώς τον λόγο δημιουργήθηκε αυτό το γκρουπ. 
Να δοθεί ένα βήμα σε μέλη και φίλους του κόμματος να καταθέσουν προτάσεις. 

Τον συγκεκριμένο όμως που ψήφισε ΕΛΑΜ δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση 

Constantinos Tryfonos Ρε τσακαλι μπερδεψες τη βουρτσα με την οδοντοβουρτσα...Φασισταρια δεν 
επιτρεπετε στο group..Εδω ειμαστε για να λυσουμε προβληματα του Ακελ με αποψης και προτασης..Ο 
Μελιγαλας ρωταει κι ανησυχη.. 

George Pittas Artemis Artemiou. Εγώ ΔΕΝ είμαι οργανωμένος στο ΑΚΕΛ. Δεν μιλώ σαν "μέλος", ούτε 
αποδέχομαι την ιδιότητα του "οπαδού" γιατί κατά τη γνώμη μου οι "οπαδοί" του όποιου κόμματος 
δεν προσφέρουν σκέψη. Δεν θα ασχοληθώ με τις λεπτομέρειες της ανάρτησής σου γιατί εξ ορισμού 
είσαι απαράδεκτος. Γιατί είσαι απαράδεκτος; Να σου πω ευχαρίστως. Γιατί, στην χειρότερη των 
περιπτώσεων, ο απογοητευμένος Αριστερός θα απέχει ή έστω θα ψηφίσει κάτι "ανώδυνο". Αλλά, σε 
ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν θα ψηφίσει, δεν θα στηρίξει, δεν θα ενισχύσει ένα ΕΛΑΜ. Ένα πολιτικό 
μόρφωμα που υπηρετεί τις φυλετικές διακρίσεις, που έχει ξυλοφορτώσει μετανάστες, που περπατά 
σαν στρατιωτική αγέλη με παραγγέλματα που είναι με λίγα λόγια ένα εθνικιστικό "κόμμα" όπως 
ακριβώς ήταν οι Ναζί. Ή δεν γνωρίζεις πως ΝΑΖΙ στα γερμανικά σημαίνει "εθνικοσιοσαλιστικό"; 
Λοιπον, φιλαράκο, ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ. Ούτε καν ξέρεις τι σημαίνει. Αν ήξερες, και είσαι θυμωμένος 
με το ΑΚΕΛ, με γεια σου και χαρά σου. Εγώ να δεις πόσο θυμωμένος μπορεί να είμαι ή να έχω υπάρξει 

https://www.facebook.com/airycy?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009871727498&fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009871727498&fref=ufi
https://www.facebook.com/antigoni.theodosiou?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/984317431621290/
https://www.facebook.com/groups/984317431621290/
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/antigoni.theodosiou?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/Constantino.Tryfono?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/artemis.artemiou.14?hc_location=ufi
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μαζί του και μάλιστα δημοσίως. Αλλά την κριτική μου, θα την κάνω από τα Αριστερά και όχι από τα 
ακροδεξιά. Καμιά δουλειά δεν έχεις με την Αριστερά, ΟΥΤΕ ΕΙΧΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ. 

31. Costis Petrou 

Ο τρόπος με τον οποίο συζητούν και συνδιαλέγονται διάφοροι εδώ μέσα δείχνει πόσο τραγική εν η 
κατάσταση. Που χάθηκε η διαλεκτική σκέψη της Αριστεράς; Πού πήγε το πολιτικό ήθος, η κριτική 
ανάλυση, η εξέλιξη και η πολυδιάστατη προσέγγιση;  

Έδωσε τη θέση της στην καφρίλα, στην τραμπουκισμούς και τις προσωπικές επιθέσεις;  

Κάποιοι συμπεριφέρονται σαν καμικάζι. Αυτό που δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν είναι ότι με τη 
συμπεριφορά τους οδηγούν σε περαιτέρω συρρίκνωση των ποσοστών του ΑΚΕΛ. 

Τα πιο πάνω δεν συνιστούν πρόταση, αλλά συνδέονται άμεσα με τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα 
ενός πολιτικού σχηματισμού. 

Petros Attas Επίσης η ισαποστασία που κράτησαν οι περισσότεροι εδώ μέσα. 

Costis Petrou ναι, σε προηγουμενη αναρτηση αναφερθηκα σε αυτους που θελουν να τα εχουν καλα με 
ολους. Νομιζουν οτι ο κοσμος εν χαζος και δεν βλεπει τι καμνουν. 

Petros Attas Κι επίσης η λογική αντιπαράθεση, ενίοτε και έντονη και παθιασμένη μπερδεύεται με την 
"αστική ευγένεια", τον καθωσπρεπισμό, τα υποκριτικά "σεις και τα σας" που στόχο έχουν να 
τζιοιμήσουν τον κόσμο, να τον κάμει να νιώθει ενοχές επειδή εν θυμωμένος τζιαι να 
αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση αντί στο επιχείρημα στον τόνο. Οι υπερβολικές "ευαισθησίες" εν 
ταιρκάζουν στην αριστερά. Η πάλη των ιδεών εν σημαίνει "σαβουαρ βιβρ". 

Κρίνετε επιχειρήματα τζιαι όχι τον τόνο τζιαι το ύφος. 

Yiannis Ioannides Ρε παιθκιά δηλαδή σώνει τζιαι καλά πρέπει να τσακωνούμαστε να βριζούμαστε για 
να αναδεικνύουνται οι διαφορές μας. Εν μπορούμε να το κάμνουμε πολιτισμένα; Ο καθένας έχει μιαν 
αποψη. όποιος διαφωνεί μαζί του πρέπει να του κάμνει επίθεση; Όσο ακραία και να φαίνεται η άποψη 
του. Αν καταντήσουμε σαν τα φόρουμς του φούρπου μόνο κακό μπορούμε να κάμουμεν 

Petros Attas Ποιος έκαμε επίθεση ποιού; Ποιός εμιλούσε με επιχειρήματα; Ποιος έβρισε; Δαμέ έπρεπε 
να πάρετε θέση. Αντί αυτού οι παρεμβάσεις (όσων έκαμαν εκτός που τη Γιάννα τζιαι τον Κωστή) ήταν 
"κι οι δυο παρεκτραπήκατε, ας τα βρούμε, ας ηρεμήσουμε". Ένεν αριστερά τούτη. 

Maria Christou Milioti Κωστη, καταλαβαινω απολυτα την πικρια. Παντως το ζητημα δεν ειναι η πτωση 
των ποσοστων του ακελ. Στο κατω κατω ενα κομμα μπορει καλλιστα να επιβιωσει και με 25%. Γιατι 
οχι; Το ζητημα ειναι πως οντως μας βασανιζουν ολους πολλα ερωτηματα και προφανως ψαχνουμε για 
απαντησεις. Ισως αυτο το γκρουπ να μας βοηθησει με την ανταλλαγη αποψεων. Απο εκει και περα, το 
μονο που επηρεαζουν τα ποσοστα ειναι την κυβερνησιμοτητα του κομματος και το κατα ποσον θα 
μπορει στο αμεσο μελλον να συναψει πολιτικες συμμαχιες για την Προεδρια. Σε τιποτε αλλο δεν 
παιζουν ρολο τα ποσοστα στην ουσια. Εκ μερους μου, δεν λαμβανω μερος σε ενα διαλογο για να 
φκαλουμε Αριστερο Προεδρο η για να παει το ακελ στο 35%. Η Αριστρερα βρισκεται σε αδιεξοδο ισως 
και παγκοσμια. Τουτο ειναι το προβλημα. Με τα ποσοστα ας ασχοληθει νομιζω το ιδιο το κομμα. 

 

https://www.facebook.com/costis.sketto?fref=nf
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/costis.sketto?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
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Εδώ είναι ο χώρος που η άποψη σου θα μετρήσει.Οργανωμένα,νούσιμα,επικοδομητικά 

 Michalis Pouros Πολύ σωστή κίνηση... στόχος πρέπει να είναι να κτίσουμε και όχι να χαλάσουμε... 
είναι πιο χρήσιμο να επικεντρωθούμε περισσότερο σε προτάσεις / εισηγήσεις... αύριο θα γράψω στο 
site τις δικές μου.... 

32. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα με οργανωμένο τρόπο, σε 
φίλους, ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ, αλλά και γενικότερα σε πολίτες που θέλουν να μεταφέρουν τις θέσεις 
τους, να το πράξουν μέσω αυτής της σελίδας. Σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και 
μέλη του Κόμματος που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση της 
Κομματικής τους Ομάδας. 

Neoclis Neocleous Εγώ έστειλα τις εισηγήσεις/ανησυχίες μου. Προτρέπω και τα υπόλοιπα μέλη του 
γκρουπ μας να κάνουν το ίδιο 

Pentaliotis Panayiotis #AKEListen. -> #AKEListens Λοιπόν 

Christal Christofi Γιατί να πρέπει να δώσω όλα τα προσωπικά μου στοιχεία;;;Κι αυτό δεν είναι ακριβως 
σελίδα!!Είναι σαν να στελνω ενα e-mail.Πραγμα το οποίο έχω κάνει άπειρες φορές χωρίς απάντηση! 

Neoclis Neocleous Αααα τούτο εν να το δούμε εκ του αποτελέσματος! 

Pentaliotis Panayiotis Απόσον ειδα μονο το email εν mandatory. Anyway εχεις facebook ας πουμε 

Yiannis Pazouros Είναι τουλάχιστον αστείο να επιθυμείτε να πείτε την άποψη σας για το πως θα γίνει 
καλύτερο το ΑΚΕΛ ή να θέλετε να κάμετε μια κριτική και να μην θέλετε να δώσετε ένα mail, ένα όνομα 
και μια διεύθυνση (μόνο το mail απαραίτητο εντωμεταξύ), την ίδια ώρα που προτιμάτε να γράφετε 
στο Facebook δημόσια με το όνομα σας, την φωτογραφία σας και τόσα άλλα στοιχεία. Να 
σοβαρευτούμε νομίζω.. 

Michalis Pouros Πολύ σωστή κίνηση... στόχος πρέπει να είναι να κτίσουμε και όχι να χαλάσουμε... είναι 
πιο χρήσιμο να επικεντρωθούμε περισσότερο σε προτάσεις / εισηγήσεις... αύριο θα γράψω στο site 
τις δικές μου.... 

Michalis Pouros Πολύ σωστή κίνηση... στόχος πρέπει να είναι να κτίσουμε και όχι να χαλάσουμε... είναι 
πιο χρήσιμο να επικεντρωθούμε περισσότερο σε προτάσεις / εισηγήσεις... αύριο θα γράψω στο site 
τις δικές μου.... 

Prodromos Taliotis Πολλα περιεκτική η τοποθέτηση σου αξίζει να διαβαστεί... ειμαι σίγουρος πως η 
τοποθέτηση σου εκφράζει πολλούς... 

Neoclis Neocleous Και να μην εκφράζει πολλούς ελπίζω να προκαλεί ερωτήματα 

Prodromos Taliotis It sure does 

Nikos Koromias Πραγματικός λαβύρινθος! 

33. Προφανώς αρκετα μελη της παρούσας ομάδας εχουν άλλο τελικό στόχο και όραμα απο ότι έχω 
εγω για παράδειγμα.  

https://www.facebook.com/MKPouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/pentaliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelistens?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/christa.christina?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/pentaliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/pazouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/MKPouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/MKPouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi
https://www.facebook.com/nikos.koromias?fref=ufi
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Ενδεχομενως με τους πλειστους εχουμε κοινες διαπιστώσεις για το σημερινό πλαίσιο που ζούμε και 
αντιμετωπίζουμε τη βαρβαρότητα του συστηματος. 

Ενδεχομένως συμφωνούμε και στη μορφή επίλυσης του Κυπριακού και στην επιθυμία για λύση και 
επανένωση του τόπου και του λαού μας. 

Είτε αρέσει σε καποιους ειτε δεν αρέσει το όχημα για να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο ειναι 
το ΑΚΕΛ. Με τα οποία προβλήματα και αδυναμίες αυτό εκπροσωπεί την οργανωμένη Αριστερά και 
όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα άποψη και κριτική και όσοι είναι μέλη καλό θα 
ήταν να την λαμβάνουν υπόψη εάν θέλουμε να πάμε μπροστά πιο δυνατοί και η σημερινή κατάσταση 
να είναι ευκαιρία να λυθούν πολλά ζητήματα. 

Ας αγωνιστούμε ο καθένας μέχρι εκεί που συμφωνεί... αλλά δεν είναι ανάγκη σήμερα που 
συμφωνούμε σε αρκετά ζητήματα να μην είμαστε μαζί διότι έχουμε διαφορετική επιδίωξη για το 
μακρινό μέλλον.  

Οταν διαφωνήσουμε και έρθει ο καιρός ας χωρίσουμε τους δρομους μας. Μέχρι τότε ας επιδιώξουμε 
να σταματήσουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές αυτής της κυβέρνησης και οχι να απέχουμε και να αφήνουμε 
το ΔΗΣΥ το ΔΗΚΟ και κυρίως το ΕΛΑΜ να ενεργούν ενάντια στην εργατική τάξη.  

Στην παρούσα δεν επιθυμώ να τοποθετηθώ ςπι της ουσίας για αλλα ζητήματα. 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Antonis Theocharous Ην δε μινταιμ απόλαυσε την κόκα κόλα σου στο χαρτ ροκ παμπο μου 

Panos Parras Συμφωνώ σε πολλα με το ποςτ σου φιλε.. Θα αναπαράγω το " ας αγωνιστούμε ο καθενας 
μέχρι εκει που συμφωνεί.." Ειναι αδύνατον να συμφωνούμε σε ολα.. Εδω ειμαστε για την καλλιέργεια 
ιδεών κ προτάσεων.. Ετσι μπορει να ανακαλύψουμε πως συμφωνούμε σε περισσότερα 

Panicos Kafkalias Pampe pioi einai to akel??? 

Pampos Papayiannis Τα μέλη φίλε. Αλλά πρέπει να ακούγονται και όσοι υποστηρίζουν το κόμμα. 
Αλλιώς θα είναι κίνημα και οχι κομμα. Προσωπικά διαφωνώ οτι πρεπει να γίνει σοσιαλδημοκρατικό 
το ΑΚΕΛ. Ηδη είναι πιο πολλά απο ότι πρέπει... 

Panicos Kafkalias Pampe pioi apofasizoun sto akel??? 

Pampos Papayiannis Μέχρι σήμερα η ηγεσία... ενώ θα έπρεπε τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά. 

Panicos Kafkalias Pampe pios lamvanei ipopsi tis kommatikes omades???? 

Pampos Papayiannis Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν... ακριβώς εν τούτα που πρεπει να διορθωθούν και 
να γινει ξανά όπως πρέπει το ΑΚΕΛ 

Panicos Kafkalias Pampe pios akouei telika to akel hashtag listen??. 

Pampos Papayiannis Δεν εχω ιδέα φίλε. Ευελπιστώ οτι θα γινει κάτι αυτή τη φορά αλλιώτικα ο κόσμος 
δεν θα δώσει ξανά ευκαιρία στο ΑΚΕΛ 

https://www.facebook.com/antonis.theocharous?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/panicos.kafkalias?fref=ufi
https://www.facebook.com/papayiannis.ch?fref=ufi
https://www.facebook.com/panicos.kafkalias?fref=ufi
https://www.facebook.com/papayiannis.ch?fref=ufi
https://www.facebook.com/panicos.kafkalias?fref=ufi
https://www.facebook.com/papayiannis.ch?fref=ufi
https://www.facebook.com/panicos.kafkalias?fref=ufi
https://www.facebook.com/papayiannis.ch?fref=ufi
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Panos Parras Τούτη την τελευταία σου ερώτηση θα την άλλαζα λίγο φίλε :) Ποιος θα ακούσει τελικά το 
#AKEListen? Όσο ποιο πολλοί είμαστε και όσο ποιο πολλές και ώριμες προτάσεις κατατεθούν, τα 
περιθώρια να μεν μας ακούσει κανένας εν τραγικά περιορισμένα.. 

Panicos Kafkalias Telika te pampo pragmatika ean oi tis kentrikis epitropis (pou kata tin pleopsifia tous 
einai emmisthoi) ean esimperiferontan me vasi tis apantiseis aftwn twn erwtisewn tote isws den tha 
egirize o kosmos tin plati..... kai den ftaei o kosmos. Mono i kentriki epitropi kai oi avlikoi kai kolakes... 
xereis pious ennow. O kosmos epigenne stis kommatikes omades gia na pei ola afta pou pistevei kai 
anti aftou edehetoun kirigma pou ton kathe ena pou erhotan apo tin kentriki. E poses fores ..... 
empiuhtisen o kosmos pou tis asinartisies kai tis dikaiologies pou eprosferontan me wraies atakes.... 

Fytos Pafitis Μην προκαλείς ρε πανικό γιατί σε βλέπω 

Pampos Papayiannis Γιατί προκαλεί; 

Fytos Pafitis Γενικά το ειπα 

32. Καλωσορίζουμε την κίνηση του ΑΚΕΛ να δώσει τον λόγο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, σε 
φίλους και μέλη που δεν έχουν πρόσβαση σε Κομματικές Ομάδες. Όποιος φίλος έχει καταθέσει εδώ 
την άποψή του, μπορεί κάλλιστα αν το θέλει να την προωθήσει και μέσω της επίσημης πλατφόρμας. 
Ισχύει και το αντίστροφο. Όποιος φίλος το επιθυμεί, μπορεί να δημοσιεύσει και στο #AKEListen την 
πρότασή του, όπου η φωνή του θα συμπαραταχθεί με άλλες τόσες.  
Ο ανοικτός διάλογος και η αμφίδρομη επικοινωνία συνεχίζονται.. 
Προχωράμε.. 
#AKEListen 

Yiannis Ioannides Βαλε και το link αν μπορεις 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

33. Όσοι από αυτό τον χώρο θέλουν να ακούσουν και να ρωτήσουν τον Στέφανο Στεφάνου για αυτό 
ακριβώς το θέμα για το οποίο και η σελίδα δημιουργήθηκε πως δηλ. το ΑΚΕΛ σκέφτεται να εισπράξει 
και να αναλύσει τα αίτια του τελευταίου εκλογικού αποτελέσματος .Σήμερα στον ΑΣΤΡΑ 5.15 με 6 
.Καλημέρα  

George Pittas Neophytos. Ως συνήθως ο Στέφανος Στεφάνου διαλεκτικός και προσηνής. Ωστόσο δεν 
με κάλυψε όσο θα ήθελα σε αυτά που έθεσα, καθώς, επιμένω και θα επιμένω πως το ζήτημα δεν είναι 
το «ΑΚΕΛ» στενά, αλλά η θέση και οι προτάσεις της Αριστεράς στη σημερινή εποχή που διακατέχονται 
από αμηχανία, ευχολόγια και συχνότατα από αδυναμία ερμηνείας και ιδεολογικής γονιμοποίησης των 
«νέων καιρών». Αν δεν τοποθετήσουμε και το ΑΚΕΛ στο μεγάλο κάδρο, απλά θα επαναλαμβάνουμε 
εαυτούς και στο τέλος θα μας «ξεράσει» η ιστορία. Θυμίζω τις εξαιρετικές παρεμβάσεις που έκανε ο 
@Aceras χτες από τη μια και, απογοητεύομαι σφόδρα, όταν ακούω μέλη / οπαδούς / φίλους του ΑΚΕΛ 
να το «απειλούν» λόγω της…Ομόνοιας. (Μα που είναι οι παρεμβάσεις του Aceras? ) 

Panos Parras Ο Aceras αποχώρησε μόνος του απο την ομαδα. Ανακοίνωσε την απόφαση του και ηταν 
γενικά για δικούς τους λόγους. Δυστυχως ηταν αδύνατο να μεταπειστεί 

George Pittas Κρίμα. Οταν αποσύρονται άνθρωποι με το ήθος του Aceras, κάτι δεν πάει διόλου καλά. 

Πες την Άποψη σου!!!  

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panicos.kafkalias?fref=ufi
https://www.facebook.com/papayiannis.ch?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=987331631319870
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/nneophytou?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
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Το μήνυμα σου ΔΕΝ προωθείται μόνο στον τηλεφωνητή... 

Charis Karamanos, Όλους όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν στη συζήτηση μεταφέροντας απόψεις, 

θέσεις, προβληματισμούς, έγνοιες - ανησυχίες μπορούν να το πράξουν μέσω αυτής της σελίδας. 

Michalis Pouros Πολύ σωστή κίνηση... στόχος πρέπει να είναι να κτίσουμε και όχι να χαλάσουμε... είναι 
πιο χρήσιμο να επικεντρωθούμε περισσότερο σε προτάσεις / εισηγήσεις... αύριο θα γράψω στο site 
τις δικές μου.... 

Nicolas Kirkillari Εισήγηση: Για να πειστεί ο κόσμος ότι δεν θα μείνει στον τηλεφωνητή (έχουμε και 
άπιστο κόσμο), εισηγούμαι η ερωτήσεις/ απαντήσεις να δίνονται δημόσια μέσω του group. 

Yiannis Ioannides Το να ανοιξεις μια θυριδα οπου ο καθε ενας θα ριχνει την επιστολη του δεν ειναι 
δημοσιος διαλογος. Για καποιους που ειναι καχυποπτοι (και οχι αδικα) ισως εκληφθει σαν προκαληψη 
παρα σαν ειλικρινης επιθυμια για να ακουστει ο κοσμος της αριστερας και να ληφθει υποψιν η αποψη 
του 

34. Ειδα λοιπόν αρκετά. Εκτίμησα την πρόθεση της πρωτοβουλίας. Θεώρησα οτι αξίζει. Και 
(δουλεύοντας μέσον ορο περιπου 14 ωρες την ημέρα), θα εκανα μια προσπάθεια.  
Αλλα, φαινεται, οτι ακομα αυτο που κυριαρχεί στα μυαλά μας, ειναι να ερμηνεύσουμε. Κι οχι να 
αλλάξουμε, και τα στραβά μας (κατ´ αρχήν) και την κοινωνια μας.  
Θα περίμενα απο τους διαχειριστές, (με σεβασμό στην απόφαση τους για πλήρη ελευθερια και 
κανέναν περιορισμό), να ειναι πιο αποφασιστικοί. Και να σταματήσουν πολλές αναρτήσεις. Οχι γιατι 
συμφωνούμε-διαφωνούμε, μας αρεσει-δεν μας αρεσει. Αλλα ως ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ.  
Νομίζω οτι η ιστορία του ποιος είπε, τι είπα, πως το εγραψε, τι εννοούσε, ποιος προσέβαλε ποιον 
κλπ, έφτασε ήδη να ειναι κοντά στο 90% της δραστηριότητας της ομάδας. Φίλε Panos Parras, δεν σε 
γνωρίζω, σου συνιστώ ομως να το κανεις, έστω και τώρα! Κατέβασε τα ολα, κι άφησε οσα εκτιμήσεις 
οτι ειναι εντος θέματος. Μπορείς να το σώσεις. (George Melachrinos) 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

George Pittas Τείνω να συμφωνήσω φίλοι. 

Yianna Lazarou Συμφωνω. 

Panos Parras Και εδώ δημοκρατία λοιπόν. Καταθέστε τις απόψεις σας έστω κ με ένα like στην εισήγηση 
του George Melachrinos 

Makis Kazakeos Εγώ έχει που το πρώτο μου ποστ χθες που παρακαλώ να σβηστούν τα σχόλια που 
προσβάλουν ανρθώπους και καταστάσεις και δεν πήρα απάντηση. Και δεν επιρίπτω ευθυνη του Πάνου 
γιατί ειίχε την άποψη ότι όλα πρέπει να μενουν. Νομίζω όμως ότι τελικά θα πρέπει τα σχόλια που 
αναφέρονται σε προσωπα με επιθετική διάθεση και χαρακτηρισμους να σβήννται. 

Yiannis Martharis Ταπεινή μου άποψη επιθέσεις επί προσωπικού πρέπει να διαγράφονται. Ο ρόλος 
του γκρουπ είναι πολύ συγκεκριμένος, και αν υπάρχουν απωθημένα μεταξύ μελών δεν είναι ο χώρος 
να λυθούν. 

Costas Kyriakides Εν γίνεται σε ένα post να μεν πεταχτεί ο Μάκης 

https://www.facebook.com/charis.karamanos?fref=nf
https://www.facebook.com/MKPouros?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicolas.kirkillari?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5
https://www.facebook.com/george.melachrinos?fref=nf
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.martharis?fref=ufi
https://www.facebook.com/Kwstas696?fref=ufi
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Panagiotis Charalampous Αγαπητοί μου φίλοι να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Εγώ θεωρώ ότι 
τίποτα δεν πρέπει να διαγραφεί. Το οποιοδήποτε κείμενο η σχόλιο έχει γραφτεί, δεν έχει γραφτεί από 
εξωγήινους αλλά από εμάς. Εμάς που νοιαζόμαστε για το μέλλον του ΑΚΕΛ. Το να μπούμε στην λογική 
να διαγράψουμε οτιδήποτε δεν αναιρούμε την ύπαρξη του σχολίου αλλά και της ανάλογης σκέψης 
στο μυαλό του συγγραφέα. Από την άλλη απλά επαναλαμβάνουμε την παλιά τακτική του κρυψίματος 
«κάτω από το χαλί» και της αυταρχικής απόφασης του «σοφού» διαχειριστή για το τι μένει και το τι 
φεύγει.  
 
Μια από τις βασικές κριτικές που έχουν ασκηθεί στο ΑΚΕΛ είναι αυτή της καθοδηγούμενης συζήτησης 
«από πάνω προς τα κάτω». Αυτή η τακτική προέκυψε ως αναγκαιότητα από τέτοιου τύπου 
καταστάσεις. Αν δεν μας αρέσει τότε ιδού η ρόδος, ιδου και το πήδημα. Ας εφαρμόσουμε ένα πιο 
δημοκρατικό μοντέλο στην πράξη και ας απαλλάξουμε τους διαχειριστές από να πρέπει να 
αποφασίσουν τι είναι σχετικό και χρήσιμο και τι όχι. Είναι πολύ εύκολο αν δώσουμε σημασία σε αυτά 
που μας αρέσουν να τα φέρουμε στο προσκήνιο και να αφήσουμε αυτά που μας ενοχλούν να 
βυθιστούν στον πάτο. Προτείνω όπως αντί να αποφασίζουν οι διαχειριστές για τα πόστς, απλά 
αγνοήστε αυτά που σας ενοχλούν και αφήστε ένα λάικ η ένα σχόλιο σε αυτά που σας αρέσουν. Μέσα 
σε μερικές στιγμές τα ανεπιθύμητα πόστς θα εξαφανιστούν. Αν αυτό πετύχει θα έχουμε και ένα 
πρακτικό παράδειγμα να προτείνουμε παρακάτω. Αλλιώς είμαστε άξιοι της μοίρας μας.Makis Kazakeos 
Αυτό που είπες είναι ακριβώς μοντέλο διάλυσης και οχι δημοκρατίας ...με λιγα λόγια ασυδοσίας και 
αναρχίας !!! Ξέρω οτι σας ενοχλεί η λέξη πειθαρχία αλλά τι να κάνουμε χρειάζεται γιατί δεν είναι όλοι 
οι άνρθωποι τέλειοι !!!!!!! 

Panagiotis Charalampous Σεβαστή η άποψη σου. Καλώς η κακώς εφαρμόζεται και δουλεύει. 

Makis Kazakeos Βεβαίως και δουλευει .... για κάποιους που οι βρισιές τους παραμένουν εκεί !!!! 

Panagiotis Charalampous Και για πολλούς άλλους 

Yianna Lazarou Ειπεν τα "εκτος θεματος". Αυριο μπορει να διαφημιζουν κολοκασιν δαμε.  

Panagiotis Charalampous Yianna Lazarou Μακάρι να διαφημίσουν κολοκάσι και θα αναιρέσω. 

Yianna Lazarou Εν το μονο που λειπει προς το παρον! 

George Melachrinos Panagiotis Charalampous, αυτο είπαμε απο την πρώτη στιγμή. Αυτο έγραψα και 
στον Makis Kazakeos. Και συμφώνησε! Να μείνουν ολα εκει, και να κρίνονται! Διαπιστώνω ομως, οτι 
δεν απασχολεί την ομαδα ο στόχος της, αλλα οι αντιπαραθέσεις σε προσωπικό επίπεδο. Και 
συμφωνώντας μαζι σου (περι αυθεντιών που ενίοτε αυθαιρετούν), πρότεινα να αφαιρούνται τα ΕΚΤΟΣ 
ΘΕΜΑΤΟΣ. Αλλιώς, χάνει το νόημα του, και μπαίνει μεσα στο "γενικο"... Αυτο που βλέπω εδω, το 
βλέπω κι "εκτός"!! 

Makis Kazakeos Γιώργο μου ναι συμφώνησα στο τέλος και βλέπειις σήμερα δεν το έθεσα για να βλεπει 
ο κοσμος ποιοι προκάλεσαν, έβρισαν ,λοιδόρησαν κλπ και όχι γιατί δεν πιστευω στο να σβήνονται οι 
υβριστές. 

Panagiotis Charalampous George είμαστε η πλειοψηφία όμως. Ακόμα μπορούμε να τα καταφέρουμε 
χωρίς βία 

George Melachrinos Δεν θελω βία!! Αλλα αμα παμε να παίξουμε μαππα τζιαι ο αλλος φέρνει αππαρους 
για χόκεϊ, δεν λειτουργώ... 
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Panagiotis Charalampous Απλά μεν τον παίξεις 

George Melachrinos Ναι...αλλα οι αππαρον βουρουν μες το γήπεδο!! 

George Melachrinos (Οκ! Θα προσπαθήσω! Ετσι κι αλλιώς, η δυνατότητα μου ειναι περιορισμένη. 
Όντας κατω, εσείς, με περισσότερες βιωματικές εμπειριες, έχετε κ περισσότερες δυνατοτητες να 
ανοίξετε δρόμους. Θα ειμαι παρών) 

Panagiotis Charalampous George Melachrinos Btw δεν θεωρώ ότι τίθεται θέμα σωσίματος. Η 
προτωβουλία έχει ήδη πετύχει. Κατατέθηκαν αξιόλογες προτάσεις και θα προωθηθούν. Επίσης έχουν 
εκτεθεί σε πολλά μάτια. Μακάρι να υλοποιηθούν 2-3 από αυτές και εγώ είμαι ευχαριστημένος. 

35. Πρώτη μου τοποθέτηση στο γκρουπ. (Yiannis Martharis) 

Δεν είναι κρυφό πως προέρχομαι από την ΕΔΕΚ, και αποχώρησα διαφωνώντας με το Κυπριακό. Δεν 
έκρυψα επίσης πως είμαι 1 από τους 200.000 της αποχής, που επηρέασε και το ΑΚΕΛ σε μεγάλο βαθμό. 

Χαιρετίζω την προσπάθεια των παιδιών, είναι κάτι που πραγματικά χρειάζεται, ανοικτός διάλογος. 
Είχα επιχειρήσει να κάνω κάτι ανάλογο πριν 3-4 χρόνια και στην ΕΔΕΚ. Δεν κατέληξε καλά, τελικά είχε 
γίνει πεδίο προσωπικής αντιπαράθεσης και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Εκείνη η εμπειρία με κάνει 
πολύ επιφυλακτικό στο να τοποθετηθώ συνολικά σε κάποια θέματα. Κάποια από εκείνα τα 
συμπτώματα τα βλέπω και εδώ. Από την άλλη όμως βλέπω νέους ανθρώπους με φρέσκες ιδέες που 
με τα γραφόμενα τους με πείθουν πως έχουν κάτι ουσιαστικό να πουν. 

Είναι προφανές πως για την υποχώρηση συνολικά της αριστεράς κάποιοι φέρουν ευθύνη. Θα ασκηθεί 
κριτική, αυτό δεν σημαίνει όμως πως θα ναι κακόπιστη, τουλάχιστον από μένα. Πρέπει να γίνει και 
ανάληψη αυτής της ευθύνης όμως. Αυτή η κριτική δεν γίνεται να αντιμετωπίζεται ως επίθεση στο 
ΑΚΕΛ. Μάλιστα θεωρώ ένα από τα μεγάλα προβλήματα της αριστεράς ακριβώς αυτό. Τα σύνδρομα 
καταδίωξης που την διακατέχουν. Το bullying που επιχειρούν ή θα επιχειρήσουν κάποιοι πρέπει να 
χαθεί μέσα στην σοβαρότητα των υπολοίπων μελών.  

Για την ώρα θα παρακολουθώ διακριτικά το γκρουπ, και αν δω πως πάει να βγει κάτι καλό, τότε θα 
τοποθετηθώ πάντα ΚΑΛΟΠΙΣΤΑ με πιο συγκεκριμένο τρόπο. 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Prodromos Taliotis Welcome aboard mate! ... Μονο με διαλογο μπορουμε να παμε μπροστα! 
ελπθζουμε για ενα καλυτερο μελλον για την αριστερα στην Κυπρο... 

Makis Kazakeos Θα μας γράφεις πάλε για το Μαρί, την φόκους, την δρομολαξία, το ΑΚΕΛ το φασιστικό 
κλπ ρε Γιάννη μου που έγραφες μέχρι και προχτές;;;; Απλά για να ξέρουμε τι άλλαξε αυτές τις μέρες, 
αν η παρουσία σου εδώ είναι μετά από μετάλλαξή ή αγνή πρόθεση ή ξερω γω τι. Γιατί για χρόνια ήσουν 
το φερέφωνο της εδεκ στο φβ για να βρίζεις ασύστολα το ακελ. Σε ευχαριστώ. 

Stella Theocharous Yiannis Martharis στην αριστερά εμείς τα βρίσκουμε! Δεχτές οι απόψεις και από 
άλλους κομματικούς χώρους! 

Makis Kazakeos εν πον είδες τι έγραφε για χρόνια για το ΑΚΕΛ και τους ψηφοφόρους του ))))))).. 

Stella Theocharous Makis Kazakeos Μάκη άστο... 
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Makis Kazakeos Stella Theocharous εγώ το αφήνω ασφαλώς. Άλλοι να μας πουν αν αφήνουν πίσω το 
οποιο αμαρτωλό παρελθόν τους που έγραφαν με πηχαίους τίτλους αρνία και βολεμμένους κλπ τους 
ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ !!!!!! Ούτε μια απολογία δεν είδαμε απο κανένα και θα πρέπει να τους 
ακούσουμε τι έχουν να πουν κιόλας;;;; Δηλαδή αγαπητή μου Στέλλα αυτός ο δίάλογος για ποιό λόγο 
γίνεται;;;;; Για να μας πούν όχι απλά μέλη, φίλοι, ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ ή της ευρύτερης αριστεράς 
που ψήφισαν ή όχι τις απόψεις και εισηγήσεις τους αλλά στελέχη και μέλη άλλων κομμάτων που είτε 
διώκτηκαν είτε δεν εξυπηρετήθηκαν κλπ καί έφυγαν και τώρα μάλλον ούτε καν πολιτική σκέπη δεν 
θέλουν αλλά απλώς να μας νεκατώσουν;;;;; Σκέφτου το αυτό !!! 

Fytos Pafitis Μην βλέπετε παντού φαντάσματα. .. Είναι πρόβλημα. . Αν για το κάθε πράγμα απλά 
παίρνεις το άλλο από το λεμο. Όπως τον άλλο που το έπαιζε κάποιος τότε δεν έχουμε που τον ήλιο 
μοίρα. .. 

Makis Kazakeos Φύτο αν ευνουχίστηκες εσύ ρε φίλε γιατί έχεις προβλήματα με τον οποιον ο φίλος σου 
ο Μάκης όσα προβλήματα και να έχει με του οποιους εν ευνουχίζεται. Σου μίλησα πολύ όμορφα στο 
άλλο ποστ αλλά εσύ συνεχίζεις να με κοντράρεις δεν ξέρω και γω γιατί. Κάποτε ήσουν απο εκείνους 
που εξέραν τι σημαίνει να απαντάς σε προπηλακισμούς ύβρεις κλπ τώρα τι έγινε;;;;; Σόρρυ ρε φίλε 
αλλά νομίζω κάπου κάμετε και επίθεση σε κανέναν που σας εγάμαν το ακελ τόσα χρόνια και αφήστε 
με εμέναν. 

Fytos Pafitis Αν αυτό κατάλαβες τότε δεν φταίω εγώ . ιστορικά όλο αυτό ξεκίνησε από το ποστ το 
συγκεκριμένο. .. Δεν ειανι επίθεση αν ήταν θα έγγραφα πολλά και διάφορα... Το τι υποστηρίζω δεν 
χωράει αμφιβολία. .. 

Makis Kazakeos Έγραψες μου 2 φορές οτι βλέπω φαντάσματα και σου το εξήγησα τι σημαίνει για μένα 
να απαντω σε όσους μας προπηλακίζουν. Και δεν με νοίαζει γιατί έγραψαν και γιατί τα είπαν αλλα με 
ενδιαφέρει τι ειπαν. Οπόταν αυτά πο ειπαν και λένε ακόμη σήμερα ναι θα τα πολεμώ. Αν ενοχλεί την 
...αισθητική κάποιων τα όσα γράφω δικαιούνται να μεν τα διαβάζουν. Απο κει και πέρα αν θέλεις να 
μου κάμεις επίθεση κάμε μου !!!!!! 

Fytos Pafitis Ποιοι ρε Μάκη !!?? Είναι κουραστικό να γλυφουμε μια καραμέλα και να θεωρούμε όλους 
εχθρούς μας. Αυτό είναι που μας έφερε στο σήμερα με άλλα τόσα. . Κάποιοι τρέχουμε για αυτό το 
κόμμα και κάποιοι άλλοι νομίζουν πως όλα γυρνούν από αυτούς. Ας αφήσουμε το εγώ και να βάλουμε 
το εμείς. 

Makis Kazakeos Ούτε καραμέλα γλύφω ούτε θεωρώ όλους εχθρούς μου. Ουτε νομίζω ότι γυρνούν όλα 
γύρω από εμένα. Αν έχεις να πεις κάτι σε άλλους πεστα σ' αυτούς δικό σας θεμα. Το εγώ αν το έβαλλα 
ποττέ μου εγώ εν θα άφηνα θέσεις και πόστα και να παραμείνω απλό μέλος. Οπόταν μην μου λες 
εμένα για φαντάσματα όταν σε κάποιους φίλε μου που εν εργολαβικά εναντίων του ΑΚΕΛ τους 
απαντώ. Νάσε καλά. 

Fytos Pafitis Δεν έβαλα πουθενά το εσύ Μάκη μου. ...Fytos Pafitis άρα μην το παίρνεις προσωπικά. .. 

Makis Kazakeos Μα αυτό σου λεω γιατι κάτω απο τα δικα μου ποστ γράφεις για τα φαντάσματα κλπ. 
Εγώ ρε φύτο μου τα μόνα φαντάσματα που θωρώ εν όσους 8 χρόνια είπα μας τα ούλλα (να μεν 
επαναλαμβάνω) με τον χειρότερο τρόπο και σημερα καμόνονται ότι θέλουν άνοδο του ακελ. Ασφαλώς 
και δεν γίνονται πιστευτοί γιατί ακόμη και τώρα οποιος πάει να πει κάτι που εν του ακελ διούν πάνω 
του σαν τους λύκους. 
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Fytos Pafitis Εγώ βάλω πληθυντικό ρε Μάκη. .. Δεν είμαστε στην απέναντι όχθη. .. Αλλά στην ίδια μεριά. 
. Απλά έμαθα από εδώ να μην πλακωνόμαστε... Όταν θέλεις να φέρεις τον άλλο με το μέρος σου πρέπει 
να τον ακούσεις και να τον παλέψεις και μια και δύο και χίλιες δυο φορές για να το φέρεις. Το πιο 
απλό είναι να το πυροβολήσεις και να τελειώνεις. Εγώ είμαι της πρώτης σχολής. .. Και για να το κλείσω 
εδώ γιατί το το γκρουπ έγινε για άλλο στόχο ας βάλουμε προτάσεις και στις κομματικές μας αλλά και 
εδώ αν θέλεις. . Εδώ δεν είναι για λέμε ποιος είναι πιο αριστερός από εμένα ή το αντίθετο. .. 

Makis Kazakeos Φύτο μου ποιον να φερω με το μέρος μου;;; τον δηλωμένο εχθρο του κομματος που 
υπηρετά άλλα συμφέροντα, άλλες ιδέες και αντιλήψεις;;;; Μπορεί εσύ να μεν τους ξέρεις αυτούς που 
αναφέρομαι αλλά πίστεψε με ήταν οι χειρότεροι φασίστες στα γκρουπ που παλέφκαμε με τους 
φασίστες. Νασε καλ.α 

Makis Kazakeos Φύτο μου ποιον να φερω με το μέρος μου;;; τον δηλωμένο εχθρο του κομματος που 
υπηρετά άλλα συμφέροντα, άλλες ιδέες και αντιλήψεις;;;; Μπορεί εσύ να μεν τους ξέρεις αυτούς που 
αναφέρομαι αλλά πίστεψε με ήταν οι χειρότεροι φασίστες στα γκρουπ που παλέφκαμε με τους 
φασίστες. Νασε καλ.α 

Fytos Pafitis Εδώ το κόμμα με άνοιξε δημόσιο διάλογο. ... Άρα ας στείλει ότι θέλει ο καθένας τους εκεί.  

Εφόσον επανελειμένα έχω θέσει το θέμα της αλλοίωσης του εμβλήματος του κόμματος και δεν έχω 
πάρει απάντηση από τους δημιουργούς της σελίδας θα ήθελα να το θέσω δημόσια εδώ και να πειτε 
όλοι την άποψη σας. Πλην της προσβλητικής αλλοίωσης του εμβλήματος του κομματος θέλουμε 
επίσης να μας εξηγήσει κάποιος αν θεωρούν οτι το ΑΚΕΛ τώρα είναι ..."Μαύρο κι άραχνο" και κάποιοι 
με ένα ...τηλεβόα ή με αναρτήσεις στο φβ θα το ...χρωματίσουν !!!!! Θεωρώ ότι τα ...σύννεφα που 
θέλουν κάποιοι να διώξουν απο το ΑΚΕΛ, στην περίπτωση αυτή, με την προκληση αυτή δημιουργούν 
οι ίδιοι ένα σύννεφο προσβολής στο κόμμα και το ιστορικό του έμβλημα με πολιτικές ασφαλώς 
προεκτασεις. 

George Pittas Υπερβάλλεις απίστευτα σε αυτό το σημείο Μάκη. 

Makis Kazakeos George Pittas Σεβαστή η άποψη σου αγαπητέ Γιώργο. Ϊσως και αυτό έχει να κάνει με 
τις παραστάσεις, εμπειρία, σεβασμό, αντίληψη και πολλά άλλα. Ας κατηγορηθω και παλι για 
περιαυτολογία ....ναι μου είναι ενοχλητικο, αντιαισθητικό, προκλητικό να αλλοιώνουν το έμβλημα του 
κόμματος οι οποιοι όπως εκείνοι που έβαζαν πάνω αρνιά ή το φόκους κλπ. Θέλετε να σεβαστούμε την 
άποψη σας οταν εσείς (και δεν μιλώ προσωπικά) δεν σέβεστε οτι μας ενοχλεί εμας. π.χ. το να λένε τον 
γ.γ. της εδον διορισμένο λόγω μπαμπά, το έμβλημα μας κλπ. Σας διαβεβαιώνω όπως 
συμπεριφερόμουν στον καθε φασίστα που έβαζε το αρνί πάνω στο εμβλημα του κόμματος έτσι θα 
συμπεριφερθώ στην όποια αλλοίωση. 

Fytos Pafitis Μάκη χαχαχαχα ... 

Makis Kazakeos Φύτο μου αν τα προσωπικά σου αποθημένα σε φέραν στο σημείο να δέχεσαι την 
αλλοίωση του εμβλήματος του κομματο και να γελάς δεν φταίω εγώ !!!!!!! Απάντησα και πιο πάνω. 
Αυριο που θα σου κάτσουν δαμέσα και το εμβλημα του κόμματος με το ΑΡνί πάνω πάλε να γελάς α 
!!!!! 

Fytos Pafitis Μάκη να σε παρακαλεσω ... τα προσωπικά σου αποθημενα έχουμε ξεφύγει. .. Έχει όλη 
μέρα που ασχολησε με ότι θυμηθείς .... Δεν έγραψα ούτε για το κόμμα μου ούτε για εσένα κάτι για να 
να λες προσωπικά αποθημενα. .. αν είχα θα το έγγραφα. ... Προφανώς δεν έχω με κανένα .... Η 
επανάσταση του φάτσοβιβλίο είναι αρκετή. .. Καληνύχτα 
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Makis Kazakeos Fytos Pafitis οταν με ειρωνευεσε εμένα για το έμβλημα του κομματος, σου γράφω κατι 
που ξέρεις ότι έχω δίκαιο και μου γενικολογείς τότε εν έχω να σου πω τίποτε. Το φύτος χαχαχαα σου 
το επιστρέφω καλέ μου φίλε !!!! Τελικά οντως είχα δίκαιο για τα προσωπικά αποθημένα που θα δούμε 
πολλά δαμέσα. Άλλοσπως η ειρωνία σου εν εξηγείται. 

Makis Kazakeos Αν μιλας για δικά μου προσωπικά αποθημένα βεβαίως και έχω και τα εξήγησα πολές 
φορές δαμέσα. Ανθρώπους που για χρονια είπαν τα πάντα για το κόμμα ούτε συντροφους τους θεωρώ, 
ουτε τους θέλω αλλά μολις τους δω μπροστα μου θα τους φτύσω. Πές με ότι θέλεις. 

Fytos Pafitis Μάκη μου εγώ γέλασα γενικά. ... Γέλασα γιατί τώρα το ειδες εσύ. .. Και καλά κάνεις. ..και 
εγώ θα κάνω χειρότερα όταν θα φτάσει η ωρα 

Makis Kazakeos Γελασες γενικά βάζοντας το όνομα μου;;;;; !!!!! δεν κατάλαβ τι εννοείς τι είδα εγώ. Αν 
ειναι για το έμβληα εγώ έχει μέρες που το λαλώ αλλά εν με ακούει κανένας 

Makis Kazakeos Γελασες γενικά βάζοντας το όνομα μου;;;;; !!!!! δεν κατάλαβ τι εννοείς τι είδα εγώ. Αν 
ειναι για το έμβληα εγώ έχει μέρες που το λαλώ αλλά εν με ακούει κανένας 

Fytos Pafitis Εγώ τώρα είδα ότι το έβαλες. .. το λοιπόν το κόμμα αποφασισε 

O Artemis Artemiou απενεργοποίησε τα σχόλια στη συζήτηση κάτω από την ανάρτησή του. 
Απαράδεκτο.  
Και...100% γνήσιο ΕΛΑΜ 

Maria Christou Milioti Ως εκ τουτου πρεπει να διαγραφει απο την λιστα φιλων του γκρουπ, αν δεν εχει 
διαγραφει ηδη. 

Yiannis Martharis Δεν το έκανε, εγώ μια χαρά μπορώ να σχολιάσω 

George Pittas Το έκανε, και του το "ξέκαναν". 

Panos Parras Γιώργο ποιος το ξέκανε; Τι εννοείς; Δεν διέγραψε κατι απ οτι βλεπω.. Ουτε αυτος ουτε 
κανεις 

Petros Attas Νομίζω η αντίδραση "απομομωνόνουμεν τον" είναι λανθασμένη. Εγώ θεωρώ τα όσα είπε 
υπερβολικά, όπως επίσης καταδικάζω την επιλογή του να ρίξει ψήφο στους ναζί, αλλά ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΝ! 

Petros Attas Νομίζω η αντίδραση "απομομωνόνουμεν τον" είναι λανθασμένη. Εγώ θεωρώ τα όσα είπε 
υπερβολικά, ό 

πως επίσης καταδικάζω την επιλογή του να ρίξει ψήφο στους ναζί, αλλά ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΝ! 
 
Ο Αρτέμης έθεσε θέματα διαφθοράς τζι εψήφισεν ΕΛΑΜ επδ θεωρεί το "καθαρό". Τι απαντούμε; 

George Pittas Η απάντησή μου ειναι η ίδια όπως χτες. Συζητώ με τους απέχοντες ή τους 
διαμαρτυρόμενους προς το ΑΚΕΛ που ως "τιμωρία" επέλεξαν να ψηφίσουν το οτιδήποτε άλλο, ΑΛΛΑ 
όχι, με κανέναν τρόπο, με κάποιον που ψήφισε το ΕΛΑΜ - ειδικά όταν μου λέει πως είναι.....Αριστερός. 
Να το πω πιο έντονα: Συζητώ με οποιονδήποτε ψηφοφόρο κάποιου "παραδοσιακού" κόμματος που 
επέλεξε κάτι άλλο ή την αποχή, αλλά όχι με αυτόν που πρόσθεσε μία ψήφο στο μόρφωμα. Εγώ 
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τουλάχιστον δεν κάνω διάλογο σε αυτό το πλαίσιο. Και επαναλαμβάνω: ΔΕΝ είναι αριστερός. Δεν είναι 
δυνατόν να είσαι Αριστερός και να....στηρίξεις το ΕΛΑΜ. 

George Pittas Η απάντησή μου ειναι η ίδια όπως χτες. Συζητώ με τους απέχοντες ή τους 
διαμαρτυρόμενους προς το ΑΚΕΛ που ως "τιμωρία" επέλεξαν να ψηφίσουν το οτιδήποτε άλλο, ΑΛΛΑ 
όχι, με κανέναν τρόπο, με κάποιον που ψήφισε το ΕΛΑΜ - ειδικά όταν μου λέει πως είναι.....Αριστερός. 
Να το πω πιο έντονα: Συζητώ με οποιονδήποτε ψηφοφόρο κάποιου "παραδοσιακού" κόμματος που 
επέλεξε κάτι άλλο ή την αποχή, αλλά όχι με αυτόν που πρόσθεσε μία ψήφο στο μόρφωμα. Εγώ 
τουλάχιστον δεν κάνω διάλογο σε αυτό το πλαίσιο. Και επαναλαμβάνω: ΔΕΝ είναι αριστερός. Δεν είναι 
δυνατόν να είσαι Αριστερός και να....στηρίξεις το ΕΛΑΜ. 

Petros Attas Εντάξει αλλά είναι επιλογή δική σου. Και δικαίωμα και είναι σεβαστό. 

36. Έχει ξεκινήσει η σύνταξη της επιστολής που θα αποσταλεί στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ. Οι 

προτασεις θα χωριστούν σε θεματικές ενότητες. Παρακαλείσθε όσοι θέλετε να συνεισφέρετε με 

συγκεκριμένη πρόταση να το πράξετε το συντομότερο δυνατόν. Στόχος είναι η επιστολή να παραθοδεί 

στην ΚΕ μέχρι και τις 30/06/2016. Εντωμεταξύ, ο διάλογος συνεχίζεται κανονικά. (Panos Parras) 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Peter Iosif Συγγνωμη αλλα ποιος θα υπογραφει τετοια επιστολη και εν ονοματι ποιων; 

Antreas Limisis to provlima file einai poios tha tin ipograpsei; To provlima einai oti tha petaxtei ston 
kalatho twn axristwn opws to porisma tou mari kai tis oikonomias. #aristera #apo #ta #Lidl 

Peter Iosif Ανδρεα μου, ωραιο το κουστουμι σου φιλε μου 

Antreas Limisis euxaristw file mou na sai kala. Omws to thema mas einai pio simantiko apo to 
koustoumi. par ola auta thnx 

Andreas Hadjikallis Epistoli ekrposwpontas kapious I apla epistoli ? 

Melina Lim Ο παραγωγικός διαλογος που ξεκίνησε μεσα απο το #AKEListen, θα καταστεί 
αποτελεσματικός μεσα απο την σύνταξη της προαναφερθείσας επιστολής. Η μονη υπογραφή θα ειναι 
το #AKEListen. Τα υπολοιπα δεν χρειάζεται να φέρουν υπογραφές καθώς ειναι αναρτημένα στο φβ 
δημοσια. 

Antreas Limisis O dialogos edw einai dimosios se antithesi me to pws leitourgoun kapoia aparxeomena 
kai stenomiala kommata 

Peter Iosif Οι αποψεις μου εμενα δεν εκφραζονται απο τις αποψεις που ακουστηκαν στο #Akelisten. 
Το ιδιο και αρκετων αλλων. Επισης αν θυμαμαι καλα ο στοχος του group ηταν να υπαρξει συζητηση. 
Οποταν θα ηθελα να αναφερω πως το #akelisten δεν αποτελει ομαδα καθως τα ατομα που το 
αποτελουν δεν εχουν κοινους στοχους και αποψεις. 

Peter Iosif Εαν συγκεκριμενα ατομα θελουν να υπογραψουν την επιστολη θεμα δικο τους αλλα δεν 
νομιμοποιουνται να οικιοποιουνται το #Akelisten 

Panos Parras Αγαπητέ Peter Iosif οι προτασεις που καταγράφηκαν εδω θα αντιγράφουν στην επιστολή 
και θα δωθούν στην ΚΕ. Εξάλλου Δεν θυμαμαι να εχεις καταθέσει στην ομαδα κάποια πρόταση! Ή αν 
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εχεις καταθέσει δεν μπορει να αγνοηθεί καθώς ειναι δημοσια! Τελος, ως μέλος της ΚΕ που εισαι (αν 
δεν κανω λάθος) θα επρεπε να επικροτείς τέτοια ενέργεια, για να βεβαιωθείς οτι οι προτασεις μας θα 
φτάσουν στον προορισμό τους. Τουλάχιστον αυτο έκαναν ανεπίσημα άλλοι συνάδελφοι σου της ΚΕ. 
Να διευκρινίσω για πολλοστή φορα οτι εδω κανεις δεν εκπροσωπεί κανεναν. Ο καθένας εκφράζει 
ελεύθερα τις απόψεις του! Συνεχιζουμε.. 

Peter Iosif Οχι δεν εχω καταθεσει προταση αλλα εχεις προτασεις αντικρουομενες καταρχας. Ποιες θα 
διαλεξεις θα ειναι το θεμα. Υπαρχουν τασεις προς αντιθετες κατευθυνσεις 

Peter Iosif Πχ να υπαρχουν εδονοπουλλα ή οχι; 

Peter Iosif Να παρει το κομμα μια στροφη προς το αριστεροτερο ή προς την σοσιαλδημοκρατια? 

Panos Parras Τι δεν κατάλαβες απο το όλες; Αν θες να φιμώνεις κάποια πρόταση μπορεις να το πεις 
δημοσια. Εδω συζητάμε ελεύθερα 

Panos Parras Όλες θα μπουν όχι ως μια ολοκληρωμένη πρόταση αλλα αυτόνομα. ΟΛΕΣ 

Peter Iosif Δηλαδη θα προτεινεις να υπαρχουν και να μην υπαρχουν εδονοπουλλα? 

Petros Attas Δεν υπάρχει πρόταση να καταργηθούν τα εδονόπουλα. Αυτή είναι επιθυμία ΔΙΚΗ ΜΟΥ 
προσωπική. Το ποστ που έκανα για τα εδονόπουλα ήταν για εξέταση της χρησιμότητας και της 
λειτουργίας τους. 

Αλλά να σου πω κάτι άλλο; Και πρόταση να καταργηθούν τα εδονόπουλα να υπάρχει ποιο εν το 
πρόβλημα δλδ; Υποχρεώνει τους κάποιος να τη δεχτούν; Τόση δύναμη έχει ο κάθε Πέτρος δλδ που 
εννα επιβάλει στην ΚΕ του ΑΚΕΛ τι εννα κάμει; 

Peter Iosif Καλημερα! 

Peter Iosif Δηλαδη θα υπαρχει μια απλη κωδικοποιηση των αποψεων που ακουστηκαν 

Panos Parras Ναι 

Peter Iosif Θα πρεπει να ανατρεξεις σε ολα τα posts αντιλαμβανομαι 

Peter Iosif Παρακαλω τοτε να αναγραφεις και το ονομα του καθε προτεινοντα ως σημειο αναφορας 

Andreas Hadjikallis An tha xrisimopioisete genika to akel listen se protaseis xwris na valete onoma 
fkaltene Pou to group prin stilete epistoli , protaseis opws I katargisi twn EDONopoulwn DEN THELW NA 
YPARXEI ESTWI YPONOIA OTI ME EKFRAZOUN 

Panos Parras Μπορεις να αποχωρήσεις φιλε μου. Εδω υπαρχει απόλυτη ελευθερία 

Andreas Hadjikallis Apolyti eleftheria simenei na stileis protaseis xwris na pieis piou einai 

Petros Attas Είναι δική μου πρόταση αναλαμβάνω την ευθύνη μην ανησυχείς. Αν θα μπεί θέμα 
εξέτασης του ρόλου των κατηχητικών του κόμματος ΕΠΙΜΕΝΩ να μπεί με το όνομα μου. Εν είμαι 
ευθυνόφοβος. 
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Peter Iosif Εαν υπαρχει απολυτη ελευθερια τοτε μπορει να στειλει ο καθενας μια επιστολη 
υπογραμμενη ως #Akelisten. Δηλαδη νομιμοποιουμαι να συνταξω αλλη επιστολη με το ονομα 
#akelisten 

Melina Lim Peter Iosif, Andreas Hadjikallis Μα υπάρχουν κάτω τα ονόματα. Μπορείτε δε και εσείς να 
δείτε ποιος γράφει κάθε πρόταση. Γίνεται άσκοπα αυτή η συζήτηση νομίζω. Η κάθε πρόταση είτε 
συμφωνούμε είτε όχι έχει σκοπό να προβληματίσει το ΑΚΕΛ. Η ερμηνεία για κάθε μια δε εναπόκειται 
και στους παραλήπτες που θα την διαβάσουν. Ας μην βιαζόμαστε να δούμε τα αρνητικά πριν τα θετικά. 
Μπορείτε αν θέλετε και εσείς να συνεισφέρετε με προτάσεις και εισηγήσεις για να εμπλουτίσετε 
περεταίρω την προσπάθεια. Ας μην συμφωνούμε όλοι με όλα αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Η 
σύνταξη της επιστολής αυτής δεν σημαίνει οτι όλα τα μέλη της σελίδας συμφωνούν με όλες τις 
προτάσεις που έχουν κατατεθεί. 

Panos Parras Αγαπητέ Peter Iosif απόλυτη ελευθερία ειναι: να εισαι παρών σε διάφορες συζητησεις 
τοσες μερες εδω μεσα, να μην εχεις προσφέρει ουτε μια πρόταση και να εχεις την απαίτηση να 
καθορισεις τον τροπο με τον οποιο θα πανε οι προτασεις μας αυτες στον προορισμό τους. Οποτε 
λοιπον σεβόμενοι την ελευθερία λόγου γίνεται δεκτή προς συζήτηση η πρόταση σου. Οποιος θελει 
μπορει να ζητήσει να φαινεται και το ονομα του στην επιστολή, το οποιο ετσι και αλλιως ειναι εδω 
δημοσια! Τωρα για την ερωτηση σου αν θα μπορεις να συντάξεις μια επιστολή με το #AKEListen, 
βεβαίως μπορεις να το κανεις. Ειναι ενα απλό αναγνωριστικό σημάδι για την κατάθεση προτάσεων επι 
του σκοπού που αναφέραμε άπειρες φορές και τπτ παραπάνω. Χαρά μας λοιπον να συμμετέχεις στην 
κατάθεση προτάσεων με όσες επιστολές θέλεις κι ας αποφεύγεις τον διάλογο. Δικαίωμα σου. Αν τωρα 
αυτες εισακουστούν απο την Κεντρική Επιτροπή στην οποια συμμετέχεις θα ηταν καλό να μας το 
απαντησεις μετα το πέρας της διαδικασίας αν το επιθυμείς! Συνεχιζουμε 

Peter Iosif Ποιος θα συνταξει την επιστολη Πανο μου; 

Panos Parras Peter Iosif να το ξαναπούμε! Θα ειναι copy - paste. Συνεπώς επι της ουσίας εχει συνταχθεί 
απο τον καθε γράφοντα! Θα μπουν απλα σε μια σειρά! Θα την παραλάβεις στη ΚΕ, οποτε θα εχεις την 
ευκαιρία να κανεις trace τις προτασεις στις original που θα βρίσκονται εδω στο φβ. Ετσι και αλλιως η 
μισή ΚΕ τα διαβάζει κ απο δω. Θα σταλούν για την υπόλοιπη που δεν μετέχει εδω. 

Peter Iosif Φιλε μου, ρωτησα ποιος 

Peter Iosif Και μην θυμωνεις 

Panos Parras Καθόλου φιλε μου :) εχω απαντησει σε όλες σου τις απορίες ξεκαθοαρα. Δν ειμαι 
υποχρεωμένος ομως να απαντώ σε υπονοούμενα. 

Peter Iosif Κανενα υπονουμενο. Γνησια απορια χωρις αμφισβητηση προθεσεων ή ικανοτητων 

Makis Kazakeos Νιώθω ότι θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι όσον αφορά την δική μου άποψη για το γκρουπ 
και τις προτάσεις. Την πρώτη μέρα την ύπαρξης του πολύ ευγενικά απλά εξέφρασα τις επιφυλάξεις 
μου αν θα είναι ένας χώρος που πραγματικά θα ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ απόψεις και εισηγήσεις ή θα 
καταντήσει όπως τα πλείστα στο φβ να βγάζει ο κάθε ...καυμένος την χολή του ή και πολιτικοί 
αντιπάλοι να βρουν ακόμη μια ευκαιρία να βρίσουν, να λοιδωρήσουν, να συκοφαντήσουν κλπ. 
Δυστυχώς τα τελευταία έγιναν μεμονωμενα ευτυχώς, όχι από πολιτικούς αντιπάλους αλλά από 
ανθρώπους που θέλουν να λέγονται αριστεροί. Η τεράστια πλειοψηφία όμως των παρεμβάσεων, 
ειδικά από ανθρώπους που δεν ανήκουν οργανωμένα στο ΑΚΕΛ είτε συμφωνούμε μ' αυτά είτε 
διαφωνεί κάποιος έγιναν με καλή πρόθεση και σοβαρότητα, με παραδείγματα από τις δικές του 

https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi


  

197 
 

παραστάσεις ο καθένας. Αν και δεν έγινε και μεγάλος διάλογος υπήρξαν οι συζητήσεις που σίγουρα 
θεωρώ ότι πρόσφεραν στην προσπάθεια. Τέλος συμφωνώ με την καταγραφή τύπου "αντιγραφής" απο 
εδώ ΟΛΩΝ των εισηγήσεων και να σταλούν στα σώματα του κόμματος. Θα ήταν λάθος να αναλάβουν 
κάποιοι να τα κωδικοποιήσουν εφόσον υπάρχουν αντιφάσεις μεγάλες αλλά και στο κάτω κάτω δεν 
έγινε και ...ψηφοφορία ποια να παν ή όχι. Σας ευχαριστώ. 

Panos Parras Μάκη μου αντιγραφή θα γινει 

Peter Iosif Θα ειναι ανοικτη επιστολη η κλειστη προς την ΚΕ. 

Panos Parras Ρε φιλε πως μπορει να ειναι κλειστή αφου εν ολα εδω δημοσια; 

Peter Iosif Κοιταξε αν το κοινοποιησεις στα ΜΜΕ επισημα, για το κομμα χαννει την αξια της. 

Peter Iosif Και δεν εννοω την ηγεσια. 

Antreas Limisis file mou edw einai to provlima. distixws fovaste tin dimosiopioisi 

Panos Parras Δεν καταλαβαίνω τι άλλη δημοσιοποίηση περιμένεις πέραν του δημοσίου γκρουπ στο φβ 

Antreas Limisis Panos Parras oxi me esena file alla gia tin aristera milaw 

Peter Iosif Θα εκπροσωπει ολη την ομαδα; δηλαδη ολους τους συμμετεχοντες στην συζητηση; 

Peter Iosif Θα παρουσιαστει πριν να αποσταλει για να εκφρασει την αποψη του ο οποιοσδηποτε 
επ'αυτης; 

Panos Parras Φιλε απαντώ για πολλοστή φορα. κανένας εδω μεσα δεν εκπροσωπεί κανεναν παρα μονο 
τον εαυτό του. Σχολια μπορουν να γίνουν κατω απο την πρόταση του καθενός. Αυτα θα μπουν κ όχι 
κατι αλλο. Κουράστηκα να με διαβαζω αδερφε 

Nicolas Kirkillari Panos Parras που μπορουμε να στειλουμε τις προτασεις μας; 

Panos Parras Φιλε μπορεις να γράψεις τις προτασεις σου μεσα στην ομαδα #AKEListen. Εκει θα τις 
δουμε ολοι μας και θα εχουμε και την ευκαιρία να τις συζητησουμε, να προστεθούν ιδέες και να γινει 
διαλογος. Οτι γράψεις ως πρόταση θα το κάνουμε copy paste και θα μπει σε μια επιστολή για να παει 
στην ΚΕ 

Kyriakos Imanimis http://apopseis.akel.org.cy/ 

Η άποψη σου μετρά 

apopseis.akel.org.cy 

Peter Iosif Panos Parras φιλε μου, διαβασα την επιστολη που αναρτηθηκε στο cyprusnews και απλα 
ηθελα να εκφρασω πως ασχετως αν σε μερικα συμφωνω και αλλα διαφωνω, το υστερογραφο σου 
καλυψε εν πολλοις, ανησυχιες που ειχα και οφειλω να το πω δημοσια μετα απο την συζητηση που 
ειχαμε πιο πανω 

Nicolas Kirkillari Αναρτήθηκε η επιστολή? 
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fapopseis.akel.org.cy%2F&h=DAQEdqYhi&enc=AZPIhc5p4LXRxnLAZS6VyweP0tqnnflfu3irMr4ByA8SwB2WkPRS6puT-F2kRFigD5hGDLT26k6CMO1PkBs2hvzLizOq80mVeHNSWP0Qd6rbJKANWuLXmUD3s_UiCuuGS6eM77VW6ACfc1KwZ35OEUKPh6Vp_7Ycbfv2EyLQyl8o9Q&s=1
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nicolas.kirkillari?fref=ufi
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Panos Parras Όχι φιλε. Μιλα για ενα άρθρο μου ο Πέτρος, άσχετο με την επιστολή 

Peter Iosif Αναρτηθηκε προσωπικη επιστολη του Πανου απο οτι ειδα. Δεν ξερω αν θα ακολουθησει 
άλλη 

Dimitris Palmyris Παρακολουθώ μέρες τις συζητήσεις! Με προτάσεις που συμφωνώ και προτάσεις 
που διαφωνώ. Κάποιες επηρέασαν τις δικές μου αρνητικά και κάποιες θετικά. Τούτο αντιλήφθηκα 
πως είχε σκοπό να κάμει το γκρουπ. Και ωφείλω να ομολογήσω ήταν (εξαιρουμένων των εξάρσεων) 
εποικοδομητικό.  
Όμως το να μαζευτούν οι απόψεις το βρίσκω σε σύγκρουση με τον αυτοπροσδιορισμό του γκρουπ 
ως χώρο διαλόγου. Πρώτον το "μάζεμα" ενέχει μιαν αξιολόγηση.  
 
Αναγκαστικά θα πρέπει κάπου να διαλεχτούν οι προτάσεις ανάμεσα από αλληλοκατηγορίες και 
βρισιές (ασχολίαστοι ΌΛΟΙ τους). Υπάρχουν επίσης απόψεις τροποποιημένες μέσα στο διάλογο, 
προτάσεις που σκέλη τους προστέθηκαν από άλλους ή προσθήκες που διαταράσσουν το πνεύμα της 
αρχικής πρότασης.  
 
Θέλει δεν θέλει, αυτός που θα συντάξει την επιστολή θα αναγκαστεί να κάνει αξιολογήσεις, μικρές ή 
μεγάλες, ουσιαστικές ή άνευ σημασίας.  
 
Τέτοια αξιολόγηση όμως σημαίνει και παρεμβολή. Σημαίνει και αντιπροσώπευση (είτε γίνετε 
συνειδητά είτε όχι).  
 
Έχει εκλεγεί αντιπροσωπευτικό σώμα το οποίο θα κάμει την εξής σύνταξη; Έχει δομές το γκρουπ για 
να υπάρχει και λογοδοσία των αντιπροσώπων και της επιστολής; 
 
Προφανώς όχι. Χώρος διαλόγου ήταν το γκρουπ κ όχι λαϊκή συνέλευση (μορφή οργάνωσης). Έτσι 
ειπώθηκε. 
 
Δεν λέω να μην σταλεί η επιστολή. Όπως νομίζει ο καθένας. Αλλά σίγουρα λέω, όσο αμερόληπτη και 
αν είναι η προσπάθεια σύνταξης θα έχει αξιολογικές κρίσεις (ακόμη και η σειρά των θεματικών 
ενοτήτων - ποιός θα τις κατηγοριοποιήσει;). 
 
Θα μπορούσε καλύτερα να υπάρχει μια προτροπή, ο καθένας μετά τον διάλογο να μεταφέρει ο ίδιος 
τις προτάσεις του έτσι όπως θέλει (αναλόγως και του feedback που είχε στο γκρουπ).  
 
Όι πώς εν το τέλος του κόσμου αν μαζευτούν, αλλά ως προς τι η διαμεσολάβηση; Τελικά ένεν χώρος 
διαλόγου; Ή εν μπορεί ο καθένας να μεταφέρει τις απόψεις που εσχημάτισε μες το γκρουπ (το θετικό 
του γκρουπ) στο ΑΚΕΛ κ χρειάζεται κάποιον να το κάμει στο όνομα του; 

Melina Lim Δημήτρη μου έχουν απαντηθεί οι πλείστοι προβληματισμοί σου πιο πάνω σε 
προηγούμενα σχόλια κάτω από αυτή την ανάρτηση. Η επιστολή όπως έχει αναφερθεί θα παραθέσει 
τις προτάσεις και τις προσθήκες σε αυτές όπως αναφέρονται, δεν θα γίνει επιλογή. Αν η ΚΕ το 
επιθυμεί μπορεί να αντιγράφει τις προτάσεις σε δικό της αρχείο και να αναλύσει όπως κρίνει σωστά 
το περιεχόμενο. 
Είναι σεβαστή η άποψη σου όπως επίσης είναι σεβαστή και η άποψη όσων έχουν καταθέσει 
πρόταση με το #akelisten 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/palmyris?fref=ufi
https://www.facebook.com/melina.lim?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?hc_location=ufi


  

199 
 

Petros Attas Τούτη η εμφανέστατη προσπάθεια θαψίματος της πρωτοβουλίας μέσα που διαδικαστικές 
αιτιάσεις, ειδικά όταν έχουν απαντηθεί 100 φορές είναι ενδεεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί στι 
ΑΚΕΛ. 

Dimitris Palmyris Ε καλά, πάντα ήμουν λάτρης της διαδικασίας γιατί εν διασφάλιση της δημοκρατίας! 

Εν απλό ρε Αττα είσαι σώμα που λογοδοτείς κάμνεις συνθέσεις, εκπροσωπείς κτλ. Εν λογοδοτείς 

δημοκρατικά; εν κάμνεις. Δαμέ έκαμες έτσι ωραίο ποστ πριν για τα ζητήματα λογοδοσίας, άμεσης 

δημοκρατίας και ανακλητικότητας! Δαμέ γιατί εν δέχεσαι την παρατήρηση μου για τα ίδια και 

ονομάζεις το "διαδικαστικές αιτιάσεις"! Οκ καλό αττά δημοκρατίαν των ανεξάρτητων (αμερόληπτων, 

τεχνοκρατικών) θεσμών. Με διαδικαστικές αιτιάσεις με τίποτε καλό :p την πρωτοβουλία εκτίμησα την, 

την διαμεσολάβηση δεν την εκατάλαβα! As simple as that! 

Petros Attas Έβρε μου ποιος είπεν ότι είμαστε σώμα δαμέ. Ακόμα περισσότερο όταν εξηγήθηκε 25 
φορές ότι ο καθένας εκπροσωπεί τον εαυτό του. Ακόμα τζι όταν εξηθήκε 50 φορές ότι το γκρουπ είναι 
απλά ένα φόρουμ διαλόγου. 

Petros Attas Dimitris τζιαι ούλλα τα ποστς μου εν ωραία. 

Dimitris Palmyris Οί τζείνον ήταν ωραίο αλλά ήθελε το touch μου για να γίνει τέλειο :p ακούμπησες 
μεγάλο θέμα αλλά όι που τα τζέρατα! :P anw πίσω στο θέμα μας, ακριβώς ρε αφού εν είσαι σώμα, 
κίνημα η κάτι ίντα να έχεις διαμεσολάβηση που δεν λογοδοτεί! Και κατ' εμένα είναι διαμεσολάβηση 
που εννα γίνει (πρακτικά) παρά τις καλές προθέσεις και τις διαβεβαιώσεις αμεροληψίας! Ποτζείνες 
διούν και οι θεσμοί σου :p anw.. ας στείλουν την επιστολή τους τα κοπέλια, εγώ ήθελα να θίξω ένα 
θέμα αρχής! Ότι ακριβώς δεν συνάδει με το ο καθένας στο όνομα του. Αλλά whatever.. 

Petros Attas Τι εννοείς να λογοδοτεί ρε; Απλά εννα κάμουν μιαν πρακτική δουλειά (αν θέλεις πε την 
γραμματειακή), να κάμουν copy -paste τα κείμενα τζιαι να τα βάλουν σε μιαν επιστολή. Δλδ θέλεις να 
συνέλθουμε σε σώμα, να τα εξετάσουμε τζιαι να πάρει απόφαση η κολλεκτίβα #AKELListen; Όλα με 
την ώρα τους... 

Dimitris Palmyris Γραφειακή τεχνοκρατική δουλειά κάμνουν και οι θεσμοί αν εν έτσι. Ακριβώς αν δεν 
θέλεις να είσαι οργάνωση ΔΕΝ αναλαμβάνεις τέθκοια καθήκοντα! Πόσο μάλλον να τα αναλαμβάνεις 
ως ανεξάρτητος θεσμός και διεκπαιρεωτής! (Οπότε πάμε πίσω στο σχήμα του δημοκρατικού 
ελλείματος). Anw. Σύρνεις και σπόντες π εννα πυροδοτήσουν το κλίμα δαμέ, οπότε εγώ την κάνω πριν 
να αρκέψει ο καφκάς 

Petros Attas Για τις κολλεκτίβες; Εν έσυρα σπόντες ρε. Δεν έσιει δημοκρατικό έλλειμμα. Δεν εκλέγηκε 
κάποιος αντιπρόσωπος, ούτε θα παρουσιαστούν οι απόψεις ως μέρος αποφάσεων οργανωμένου 
συνόλου. Απλά θα μαζευτούν (πρακτική εργασία που ανέλαβαν να κάνουν τα άτομα που 
δημιούργησαν το γκρουπ) τζιαι θα προωθηθούν στο κόμμα. Που τζιαμέ τζιαι τζιεί εν το ανέκδοτο "εγιώ 
εννα τους τα βάλω. Αν θέλουν ας τα φάν, αν θέλουν ας μεν τα φαν". 

Οι διαχειριστές ανακοινώσαν το, έδωσαν χρόνο, είπαν ότι οι απόψεις είναι προσωπικές, όποιος θέλει 
μπορεί να απέχει ή να πεί "εγώ εν θέλω να μπουν οι προτάσεις μου", εφόσον δημοσιευτεί η επιστολή 
εδώ πριν να αποσταλεί. 

Peter Iosif Τζιαι ο Σταλιν ως Γ.Γ. του ΚΚΣΕ γραφειοκρατικη διαδικασια εκαμνε 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/palmyris?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/palmyris?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/palmyris?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/akellisten?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/palmyris?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
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Petros Attas Λάθος. Τη "γραφειοκρατική" διαδικασία αναλάμβανε την ο Λαβρέντη (μακάρι ναν καλά 
τζιαμέ που ένι). 

Peter Iosif Εκτελεστικος βραχιονας ηταν μεν τα συγχιζεις. 

Petros Attas Ποτέιτο ποτάτο... 

37. Προέρχομαι από αριστερή οικογένοια .Ψήφιχα μέχρι τα 30 μου ΑΚΕΛ .Τα τελευταία χρόνια δεν 
ψηφίζω.Στις τελευταίεες εκλογές ψήφισαΕΛΑΜ.Οχι γιατί συμφωνώ μαζί τους αλλά γιατίδεν ΄'ηθελα 
να νιώθω ο μαλ@@@κας της παρέας.Το ΑΚΕΛ εκατάντησε το πιο βρώμικο κόμμα .Γεμάτο διαφθορά 
κλέφτες ψεύτες απατεώνες.Δεν είνια το ΑΚΕΛ που ξέραμε.Αν είνια δυνατόν νε εκλέγεται μκατάδικος 
μέλος της κεντρικής επιτροπής και ο κύριο Γ.Γ αντί να ζητήσει συγγνώμη από το κόσμο να προσπαθεί 
να κάνει το άσπρο μαύρο.Συνθήματα του τύπου το ακελ εν για το λαό εννα τρίζουν τα κόκκαλα των 
γονιών σας και τέτοιεσ άλλες βλακείες δεν μετρούν πλέον.Οι νέοι δεν επιθονται.Οι μόνοι νέοι πλέον 
που ασχολούνται με το ΑΚΕΛ είναι οι ανθρώποι που είτε προέρχοναι από οικογένοιες που κέρδισαν 
από το ΑΚΕΛ *(βλέπε οικογένοια Χριστοφια) και κάποιοι με προσωπικό συμφέρον.Το ΑΚΕΛ δυστυχώς 
εκατυάντησε το πιο φασιστικό κόμμα της Κύρπυ.Μόνο βλάκες και συμφεροντολόγοι το υποστηρίζουν 
πλέον.Είτε θα προσαρμόστεί με τα νέα δεδομένα είτε θα σβήσει είτε το θέλετε είτε ό΄χι.Το να χάνεις 
40000 ψηφοφόρους σε σύνολο των 350000 και ν α έχεις το θράσος να βάζεις και υποψηφιότητα για 
πρόεδρος της βουλής αντί να αναλάβεις τις ευθύνες σου και να παραιτήθεις είνια μεγάλο θράσος.Δεν 
γίνεστε κύριοι πιστευτοί πλέον. 

38. Κάποιες σκέψεις του Θ.Αθανασίου - Για προβληματισμό..(Panos Parras) 

‘’ Η διάβρωση του “ιστορικού ρόλου” του ΑΚΕΛ και το χαμηλό ποσοστό’’ Πηγή Κειμένου 

Makis Kazakeos Το ΑΚΕΛ "πλήρωσε" τα βαρίδια του Καπιταλισμού γιατί έτυχε να κυβερνά εκείνη την 
περίοδο. Σε καμία περίπτωση μεσούσης της παγκόσμιας καπιταλιστικής και οικονομικής κρίσης, της 
εξαφάνισης δισεκατομυρίων από τους τραπεζίτες και την ε.ε., δεν μπορούσε να ασκήσει την όποια 
κοινωνική πολιτική υπερ του λαού και των εργαζομένων. Το μόνο που μπορεί να κριθεί κατά την 
ταπεινή μου άποψη είναι οι όποιες αντιστάσεις του, αντιδράσεις του και διεκδικηση (έστω κι αν τα 
αποτελέσματα μιας τέτοιας δράσης δεν θα απόδιδαν). Για να είμαστε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ο λαός δεν 
είναι το ΑΚΕΛ που "τιμώρησε" με την αποχή του, είναι όλα τα κόμματα που κυβερνούσαν ή 
προϋπήρχαν (πλην εξαίρεσης του δήκο για άλλους λόγους που μπορούν να επεξηγηθούν). Ο λαός στην 
φτώχεια που περνά πολύ λογικά έριξε ευθύνες στους πάντες, τους τσουβάλιασε μαζί και δεν πήγε να 
ψηφίσει. Γιατί όμως ενώ οι θέσεις και προτάσεις και ενέργειες του ΑΚΕΛ στις πλείστες περιπτώσεις 
διαφοροποιούνταν των υπολοίπων τσουβαλιάστηκε μαζί τους;;;; Ακριβώς γιατί ο αριστερός το χει 
παράπονο οτι δεν διεκδικήσαμε ΣΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ και ασχέτως αποτελεσματος (ασφαλώς και επιζητούμε 
και σωστό αποτέλεσμα) τα δίκαια και κατακτήσεις του. Βέβαια το ΑΚΕΛ ήταν το μονο κόμμα που εν 
μέρει διατήρησε την αξιοπρέπεια του τουλάχιστον με σειρά κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων. Η 
αποχή δεν ήταν μόνο "αριστερό" φαινόμενο. 

Antreas Limisis οτι πιό σωστό έχω ακουσει!! 

39. Καλωσορίζουμε την κίνηση του ΑΚΕΛ να δώσει τον λόγο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, σε 
φίλους και μέλη που δεν έχουν πρόσβαση σε Κομματικές Ομάδες. Όποιος φίλος έχει καταθέσει εδώ 
την άποψή του, μπορεί κάλλιστα αν το θέλει να την προωθήσει και μέσω της επίσημης πλατφόρμας. 
Ισχύει και το αντίστροφο. Όποιος φίλος το επιθυμεί, μπορεί να δημοσιεύσει και στο #AKEListen την 
πρότασή του, όπου η φωνή του θα συμπαραταχθεί με άλλες τόσες.  

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
http://thanasisathanasiou.com/2016/06/03/%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BA%CE%B5/
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/antreas.limisis.12?fref=ufi
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Ο ανοικτός διάλογος και η αμφίδρομη επικοινωνία συνεχίζονται.. 

Προχωράμε..(Panos Parras) 

 #AKEListen 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Neofytos Neofytou Όσοι από αυτό τον χώρο θέλουν να ακούσουν και να ρωτήσουν τον Στέφανο 
Στεφάνου για αυτό ακριβώς το θέμα για το οποίο και η σελίδα δημιουργήθηκε πως δηλ. το ΑΚΕΛ 
σκέφτεται να εισπράξει και να αναλύσει τα αίτια του τελευταίου εκλογικού αποτελέσματος .Σήμερα 
στον ΑΣΤΡΑ 5.15 με 6 .Καλημέρα ,, 

George Pittas Neophytos. Ως συνήθως ο Στέφανος Στεφάνου διαλεκτικός και προσηνής. Ωστόσο δεν 
με κάλυψε όσο θα ήθελα σε αυτά που έθεσα, καθώς, επιμένω και θα επιμένω πως το ζήτημα δεν είναι 
το «ΑΚΕΛ» στενά, αλλά η θέση και οι προτάσεις της Αριστεράς στη σημερινή εποχή που διακατέχονται 
από αμηχανία, ευχολόγια και συχνότατα από αδυναμία ερμηνείας και ιδεολογικής γονιμοποίησης των 
«νέων καιρών». Αν δεν τοποθετήσουμε και το ΑΚΕΛ στο μεγάλο κάδρο, απλά θα επαναλαμβάνουμε 
εαυτούς και στο τέλος θα μας «ξεράσει» η ιστορία. Θυμίζω τις εξαιρετικές παρεμβάσεις που έκανε ο 
@Aceras χτες από τη μια και, απογοητεύομαι σφόδρα, όταν ακούω μέλη / οπαδούς / φίλους του ΑΚΕΛ 
να το «απειλούν» λόγω της…Ομόνοιας. (Μα που είναι οι παρεμβάσεις του Aceras? ) 

40. Andry Louca 

Παρακολουθώ το γκρουπ τζιαι πραγματικά δυσκολέφκουμε να ξεχωρίσω την πραγματική έγνοια για 
το κόμμα που την εμπάθεια.  
Κάποιοι που εν μέλη του γκρουπ τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, έκαναν μεγαλύτερη ζημιά από ότι η 
δεξιά. 

Παρόλο που τους παρακολουθούσα τζιαι σε αρκετά συμφωνούσα μαζί τους, εν εμπορούσα να 
καταλάβω το ύφος τζιαι την άνεση να τα γράφουν δημόσια. Η δημοσιότητα τζιαι το ύφος ακύρωνε για 
εμένα την όοποιαδηποτε καλοπροαίρετη κριτική και την μετάτρεπε σε εμπάθεια. 

Εγώ ξέρω πως για έναν άνθρωπο που αγαπώ εν θα περπατώ τζιαι να τον κατηγορώ μπας τζιαι ακούσει 
τα τζιαι συνετιστεί. Βρίσκω τον τζιαι λαλώ του τα μπροστά του ή βρίσκω έναν ανθρωπο που τον αγαπά 
τζιαι ζητώ του να μεταφέρει αν δεν τον βρίσκω ή αν δεν θέλει να με ακούσει. 

Για όσους με ξέρουν γνωρίζουν πως φκαίνω πάνω στα τραπέζια τζιαι φωνάζω για όσα στραβά θα δω. 
'Εστειλα τα γραπτώς, είπα τα στα μούτρα αυτών που ήθελα να τα πω, εκατάθεσε τα σε συνέδρια, 
τσακώθηκα. Όμως έδωσα τη μάχη από μέσα. Η μείωση των ποσοστών μπορεί τελικά να λειτούργησε 
σαν κρύο ντους και να ήταν η αφορμή για μια επανατοποθέτηση του ΑΚΕΛ σε όλα τα Θέματα. Μπορεί 
σε τούντο σημείο να αναγνωρίσω ένα θετικό σε όσους αποφάσισαν πολεμήσουν το ΑΚΕΛ που τα έξω. 
ΑΛΛΑ δικαίωμα να κρίνουν όσους παρέμειναν και έδωσαν τις δικές τους μάχες ΔΕΝ έχουν. 

Όσοι θέλουν το καλό του κόμματος καταθέτουν εισηγήσεις δαμέσα ή μέσα από την επίσημη οδό. Οσο 
για την κριτική, υπάρχουν πολλά είδη κρίτικης. Κριτική για λάθη για παραλέιψεις για ατολμία κτλ. 
Ταυτόχρονα υπάρχει η κριτική που αναγκαστηκά θα αναφερθεις σε άτομα και συγκεκριμένες 
καταστάσεις. Ε τούντην κριτική εν θέλω να την δω δαμέσα. ¨εχουμε ούλλοι συναίσθηση τι μπορεί να 
ειπωθεί δημόσια τζιαί τι οϊ. θεωρώ πως ΜΟΝΟ στην επίσημη σελίδα του κόμματος πρέπει να γίνεται 

https://www.facebook.com/andrielouca?fref=nf
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η συγκεκριμένη κριτική. Υπάρχει τώρα η εναλλακτική τζιαι δεν έχουμε καμιά δικαιολογία.. αλλιώς θα 
ψάξω αλλότρια κίνητρα για όποιον επιμένει.  

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο έκανα ολόκληρο θέμα στο συνέδριο για το Live streaming. Εν δικά μας τζιαι 
έν θέλω κανένας δεξιός να με ακούει 'η να με διαβάζει όπως πίνει το φραπέ του τζιαι να γελά. 
Απευθειας μετάδοση τζιαι συνέδριο εν γίνεται για τους ίδιους λόγους επειδή ακριβώς εν πολλά 
σκληρά τα όσα πρέπει να ακουστούν. Το θέμα είναι να βρεθούν λύσεις τζιαι οϊ το ποιος εν πιο 
αυστηρός αλλά το ποιος εν πιο χρήσιμος 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Makis Kazakeos Μπράβο Άντρη και ελπίζω να μην δεχθείς επίθεση και συ για το ύφος σου και τον τόνο 
σου !!! Κάποιοι οι τόνοι τους 8 χρόνια ενάντια στο ΑΚΕΛ (όχι για να το βοηθήσουν οπως εσύ) αλλά το 
έλεγαν και καθαρά, για να το διαλύσουν και τώρα που δεν τα κατάφεραν ντύθηκαν τον μανδύα του 
σωτήρα θεωρόντας ότι θα το πετύχουν εκ των έσσω με μια σειρά κόντρες με τα στελέχη του κομματος 
και τις προσωπικές τους επιθέσεις αλλά και μια σειρά ανεφάρμοστων, απαράδεκτων και ηλιθίων 
δήθεν προτάσεων και εισηγήσεων !!!! 

Και ασφαλώς δεν εννοώ όλους εδώ, που η τεράστια πλειοψηφία, αγνά και όμορφα εισηγείται 
διάφορα και μπράβο τους για αυτό αλλά για συγκεκριμένους που η χολή τους είναι και περίσσια 
πολιτικών και ταξικών αντιπάλων εφορμούμενοι από προσωπικά βασικα΄κίνητρα. 
Θέτεις ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μέχρι που φθανουν τα όποια λεγόμενα ανοίγματα και πόσο μπορεί 
να γίνει ανεκτή η "απειθαρχία" σε αποφάσεις και δράση. Συζητάμε για τα ποδήλατα που θα πρέπει 
να έχουν οι βουλευτές (καλώς), το τι πρέπει να φορούν στην βουλή (καλώς) αλλά αφήνουμε την 
καταπάτηση της δημοκρατίας, του σεβασμού, της στοιχειωδους υποχρέωσης προς θεσμούς και 
όργανα. Δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι ότι επιθέσεις επι προσωπικού, λοιδωρία, κανιβαλισμός, 
λασπολογία κλπ είναι ότι χειρότερο για να μην υπάρξει σε καμιά περίπτωση ενότητα και κοινή 
δράση. 
Η προσπάθεια κάποιων να διαλυθεί το ΑΚΕΛ απότυχε. Βρίσκονται όμως εδώ και μας λένε οτι όσοι 
είμαστε στο κόμμα έχουμε τα πάντα λάθος και αυτοί όλα σωστά. Δεν δέχονται ότι έχουμε καν το 
δικαίωμα να υπερασπιστούμε σειρά ζητημάτων, θεσμών κλπ. Δεν δέχονται ότι έχουμε το δικαιωμα 
να αμισβητούμε τα κίνητρα τους μετά και από τα οσα είδαμε απο αυτόυς τα τελευταία χρόνια. 
Επισης ο ποντιοπιλατισμος των διαχειριστών του γκρουπ εγείρει μια σειρά από άλλες απορίες. 
Σεβομενος το ποστ σου που ναι μεν είναι για αυτά τα θέματα αλλά μπορεί να συζητήθεί ευρύτερα το 
θέμα που έθιξες θα μείνω ως εδώ 

Maria Christou Milioti Συμφωνω με παρα πολλα απο αυτα που εγραψες Αντρη. Ειναι γεγονος πως 
υπαρχουν στην λιστα ατομα που εκαμαν παραπανω ζημια απο οτι εκαμε η δεξια με τις δημοσιες 
παρεμβασεις τους. Δεν ξερω αν υπαρχουν καποια κριτηρια της ζημιας και πως την αξιολογει ο καθενας. 
Το παραδειγμα με τον ανθρωπο που αγαπω δεν το εκατανοησα. Τα κομματα δεν ειναι ανθρωπος και 
δεν υπαρχουν για να τα αγαπουμε. Υπαρχουν γιατι εκφραζουν συγκεκριμενα συμφεροντα ταξικα. 
Μπορει να τα εκφρασουν με επιτυχια, μπορει να τα εκφρασουν με αποτυχια, μπορει να τα εκφρασουν 
ποικιλοτροπως. Ουτε αυτο με το συνεδριο το εκαταλαβα. Γιατι αν εβλεπε καποιος δεξιος θα εγελαν; 
Υπηρχε κατι γελοιο δηλαδη; Αυτος που θελει να γελασει θα το πραξει ετσι τζαι αλλιως. Το ΑΚΕΛ ως ενα 
κομμα της ευρειας αριστερας και οχι ως ενα κομμουνιστικο κομμα που εχει αλλου ειδους δομες και 
υποχρεωσεις ψηφιζεται απο την ευρεια αριστερα. Αρα λογο στη πολιτικη του κομματος δεν εχουν 
μονο τα μελη - ειτε ανεβαινουν τα τραπεζια, ειτε κατεβαινουν απο τα τραπεζια - αλλα εχει ενα ευρυ 
φασμα πολιτων. Πριν τις εκλογες ειχα εκφρασει τουντη φοβια. Πως θα ψηφισουμε και πριν Αλεκτωρ 
λαλησει τρις θα ακουσουμε για εχθρους του κομματος και τα τοιαυτα. Δεν ξερω τι ειδους φοβιες 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
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εκφραζει αυτη η τακτικη. Παντως υπαρχουν πολλες φοβιες. Το πιο λυπηρο ειναι πως ο κοσμος παει 
στον βροντο, τζαι εμεις ψαχνουμε μονο για αλλοθι... 

Andry Louca Μαρία η τελευταία που θα γυρέψει άλλοθι είμαι εγώ. Ο ανοικτός διάλογος καθυστέρησε 
ήδη. και είμαι που τα άτομα που το απαιτήσαν. Το παράδειγμα για τον άνθρωπο που αγαπώ ήταν 
απλά παράδειγμα για το πως βάλεις εσύ ο ίδιος όρια στη δράση σου για να βοηθήσεις τζιαι όι να 
δυαλίσεις. Ούτε έμμισθη είμαι ούτε με ταίζουν για να έχω φοβίες και τακτικές. Εν θέμα καθαρά 
συνείδησης για την μορφή της αντίδρασης που εν να επιλεξει ο κάθε ένας. 

Maria Christou Milioti Ο ανθρωπος που αγαπας μπορει να βλαπτει αλλους ανθρωπους - που μπορει 
να μεν τους αγαπας γιατι δεν εχεις προσωπικο συμφερον να τους αγαπησεις. Εν κομμα - ή τα μελη 
ενος κομματος οταν στρεφονται κατα των ψηφορων του κομματος - πριν περασει καλα καλα ο μηνας 
ειναι ενα κομμα που αδυνατει ή δεν θελει να στραφει εναντια στους ταξικους του εχθρους. Οι φοβιες 
που παρουσιαζουν διαφορα μελη του κομματος - ή μη μελη που εχουν αυτοχρισθει προστατες του 
κομματος -- δειχνει μια απο τις μεγαλυτερες παθογενειες του κομματος. Προκειμενου να μην φανει 
πως τα μελη δεν ειναι σε θεση να συζητησουν επι συγκεκριμενων προβληματων και προτασεων, 
προτασσουν τους κρυμενους εχθρους. Προκειται για αδυναμια η οποια προσβαλλει το κομμα. Δεν 
ειναι αναγκη να γινεται τοσο δηλωμενα προφανης. Ενα σοβαρο κομμα που αισθανεται 
αυτοπεποιθηση για τα στελεχη του ανοιγει την πορτα στον ανοιχτο διαλογο και εκμεταλλευεται τον 
διαλογο για να πεισει. Ενα κομμα με φοιτσιασμενα στελεχη -- καταφευγει στις λεκτικες επιθεσεις και 
στον απομονωτισμο. Η εργατικη ταξη στο μεταξυ ειναι πεταμενη στα σκουπιδια. 

Andry Louca Ελπίζω να μεν θεωρείς πως έχω κάμει λεκτική επίθεση τωρα τζιαι είμαι φοιτζιάσμενη ρε 
Μαρία. 

Makis Kazakeos Το κόμμα Αντρη μου έχει πολλούς εχθρους. Και κρυμμένους και φανερούς. Εμείς τους 
πολεμάμε και τους μεν και τους δεν οποθεν και αν προέρχονται. Οι νουθεσίες να τους αποδεκτούμε 
γιατί έχουν να πουν κάτι για το κομμα είναι και επικίνδινες και καταστροφικές. Οπόταν όσοι φανερά 
ή κρυφά όχι απλά έκριναν το κόμμα αλλά ζητούσαν διάλυση του ασφαλώς και είναι εχθροί και θα 
πολεμηθούν με όλους τους τρόπους οση λάσπη και αν ρίξουν και ψευδοπίγραφες επιφάσεις οτι εν 
φοιτσιαμένα στελέχη και έχουν αυτοχρισθεί προστάτες κλπ. Το θέμα δεν είναι τα στελέχη του ΑΚΕΛ 
που ούτε έχουν αυτοχρισθέι αλλά είναι εκεί που έιναι με δράση και διαδικασίες αλλά όσοι έχουν 
αυτοχρισθεί σωτήρες μετά που πάλεψαν για 10% και είδαν το 25% (πού σίγουρα εν λίγο). 

Μακη αφηνεις πολλα υπονοουμενα τζιαι επειδη εν ειμαστεν παλαβοι σιγουρα τα σκαγια σου πιανουν 
πολλους που σχολιαζουν στο γκουπ. Οι τοποθετησεις σου ειναι διαλυτικες και οχι ενωτικες. Η αποψη 
σου δειχνει να ειναι οτι ολοι εμεις οι αριστεροι πιυ ψηφισαμε υπο διαμαρτυρια και στον ενα η στον 
αλλο βαθμο κατακριναμε καποια στιγμη το κομμα, ειμαστε οι κρυμμενοι εχθροι. Αν ειναι δικες δου 
αποψεις με γεια σου με χαρα σου. Αν εισαι εντεταλμενος ζαπτιες εχουμεν σοβαρο προβλημα. Παντως 
ενα ειναι το σιγουρο. Η αυτοχαρακωση που εκφραζεις αν συνεχισει να ειναι η πολιτικη του κομματος, 
μετα απο 5 χρονια δεν θα μας σωζει καμια συζητηση ανοικτη η κλειστη 

Andry Louca Γιάννη εν πολλοί που μας που ψηφίσαμε υπό διαμαρτυρία. Όμως η κριτική έχει πολλές 
μορφές. Πχ αν θα ζητήσω παραιτήσεις για συγκεκριμένο θεμα εν θα το κάμω δαμεσα αλλά επίσημα. 
Το θέμα είναι να φιλτραρουμε μονοι μας το τι μπορεί να γίνει θέμα δημόσιας συζήτησης και τι όχι 

Yiannis Ioannides Andry τα μελη του κομματος ειναι ενα πολυ μικρο μερος των ψηφοφορων. Δεν 
βλεπω να υπαρχουν θεματα ταμπου. Ας πουμε με ενοχλει αφανταστα καθε φορα που ο Ανδρος θα 
αναφερθει σε κατι που το κομμα διαφωνει αρχιζει παντα με το "λυπουμαι να παρατηρησω" η " ειναι 
με λυπη που..." Μα τι λυπασαι ρε Αντρο τη στιγμη που ξεσκεπαζεις τις βρωμιες του Αβερωφ η τα 
ψεματα του Λιλληκα. Αν λοιπον πω οτι ο Αντρος πρεπει να αλλαξει τη φρασεολογια και το λυπημενο 

https://www.facebook.com/andrielouca?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?hc_location=ufi
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υφος οταν κανει δηλωσεις για τους αντιπαλους μας ειναι κατηγορια; Αν τα καναμε ολα σωστα δεν θα 
χαναμε το 1/3 των ψηφοφορων μας και ουτε θα χρειαζονταν επιγουσες ανοικτες συζητησεις. Ελπιζω 
το ΑΚΕΛ να εννοει οτι θα ακουσει και τα μη μελη και αυτο να μην γινει μονο μετεκλογικα 

Andry Louca Εννε τούτο που εννοώ με προσωπικές επιθέσεις :) λάθη πολλά παραλείψεις τζιαι ατολμια 
όμως το ζουμί είναι να τα βάλουμε στις σωστές βάσεις για το καλό του απλού του κόσμου τζιαι οϊ για 
τα ποσοστά . 

Makis Kazakeos Yiannis Ioannides επειδή εν έχω πολύ χρόνο να το εξηγήσω να σου το πω πολλά απλά. 
Τούτα που λέμε εν πιάνουν ούτε παραπονημένους, ούτε που καμαν κριτική, ούτε που εν εψηφίσαν, 
ούτε εσένα ούτε τον άλλον. Πιάνουν ΔΗΛΩΜΕΝΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ του κόμματος που το πολεμούσαν με 
χίλιους δυο τρόπους, το ζημιώσαν ΣΚΟΠΙΜΑ κλπ. Αν είσαι από αυτούς τοτε ναι αν όχι τότε δεν σε 
πιάνουν. Επίσης πιάνουν και όσους θεωρούν ότι εκείνοι τα ξέρουν όλα και όλοι οι άλλοι και ειδικά 
στελέχη του κόμματος τίποτε. Ε και τουτοι επικίνδυνοι είναι. Και εγώ φίλε δεν σου υπόβαλα τι να λες 
ή όχι μην μου λες και μένα. Εν οι απόψεις μου αν δεν θέλεις να τες διαβάζεις μεν με λες ζαπτιέ γιατί 
εγώ δεν σε προσβαλα ποτε. Ζήτώ να διαγράψεις αυτή την προσβλητική σου έκφραση. Γεια για τωρά. 

Panos Parras Δυο τρεις σκεψεις στο σχολιο σου που με βρίσκει εν πολλοίς σύμφωνο. 1. Η πολλα 
στοχευμένη και ονομαστικη κριτικη κατα στελεχών νομιζω μέχρι στιγμής εχει αποφευχθεί. Εδω 
αναγνωρίζω μια σχετική ωριμότητα για την ωρα σε όσους άσκησαν κριτικη. 2. Θα διαφωνήσω μονο σε 
ενα σημείο που μιλας για το θεμα με τον άνθρωπο που αν εχεις προβλημα μαζι του θα το πεις σ αυτον. 
Η διαφωνία μου έγκειται στο οτι στην πολιτική δεν αρκεί να διαφωνούμε σε κλειστές πόρτες γιατι 
οπως είδαμε στο παράδειγμα του ακελ τελικα ο καθενας απο τους μεσα μπορει μεν να πάλευε μόνος 
του αλλα η φωνή του δν ειχε τα κατάλληλα db για να ακουστεί..αν μιλούσε δημοσια ισως να ειχε και 
τη στήριξη του κόσμου. Στην πολιτική και ως αριστερα το γνωρίζουμε πολυ καλα, τα πράγματα 
αλλάζουν οταν οι φωνές ενώνονται.. Οταν η συλλογική δράση αφοπλίζει τους λίγους .. 

Andry Louca Συμφωνώ για τα πλείστα σχόλια αλλά είδα και προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμους 
δυστυχώς. Πάνο, η συλλογικότητα δεν είναι αλα κάρτ όμως. Ούτε επιλεκτικά επιλέγουμε όποτε μας 
βολεύει την συλλογική δράση και οποτε εν θέλουμε γινούμαστε ελεύθεροι σκοπευτές.. 

Panos Parras Andry Louca μα ειμαστε εδω για αλληλοκατηγορίες ομως ή για να πούμε τις προτασεις 
μας; Εννοω αν κάποιος αποφάσισε γιατι διαφώνησε με κατι να απομακρυνθεί απο το κόμμα τωρα θα 
τον αναγκάσουμε να απολογηθεί ή να τον ακούσουμε/ακουσουν και να κρίνουμε/κρίνουν εκ του 
κόμματος αν ειναι σοβαρή η διαφωνία του;;;!! Αυτα για προβληματισμό 

Andry Louca Πάνο δεν κατηγόρησα κανένα ούτε ζήτησα απολογίες. Νομίζω είμαι ξεκάθαρη, σεβασμό 
ζήτησα από τα μη μέλη. 

Panos Parras ναι αλλα τα μη μελη δν ειναι ενα ενιαίο σώμα! Έχουν λογής λογής απόψεις! Απο μενα 
εχεις απεριόριστο κ εσυ κ ολοι 

Makis Kazakeos Ακόμη συνεχίζονται οι Ποντιοπιλατισμοί και θεωρούν κάποιοι ότι έτσι θα χτίσουν κάτι 
το ...δεν ξέρω γω τι !!!! Ονομαστική επίθεση με εκχυδαισμούς μάλιστα έχει γίνει, ζητήσαμε να 
αφαιρεθούν και ακόμη είναι εκεί και βλέπει ο κόσμος τι ανώμαλο,ψευδές και γεμάτο λάσπη έχει 
λεχθεί. Λέτε να μην ριχθούν τα προβλήματα του κόμματος κάτω από το χαλί αλλά εσείς εδώ το 
υβρεολόγιο το υιοθετάτε κιόλας με τα λαικ και τις συμφωνίες σας. Θεωρώ τουλάχιστον αστείο να 
υποτιμάτε τις οποιες παραινέσεις γίνονται για να διορθωθεί η κατάσταση με το να νομίζετε θα 
κάτσουμε να συζητάμε και διάφορα χωρίς να έχετε λύσει το θέμα της "προστασίας" όσων 
λοιδορούνται. Με το έτσι και το αλλιώς δηλαδή θα το φροντίσουμε και μόνοι μας οπως πάντα άλλοστε 
χωρίς καμιά βοήθεια από μνηστήρες σωτήρες. 

https://www.facebook.com/andrielouca?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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Maria Christou Milioti Ακομα δεν εσυζητησε τιποτε το ουσιαστικο αυτο το γκρουπ. Τι θα γινει οταν για 
παραδειγμα συζητησουμε το θεμα "οικονομικη πολιτικη" του ακελ; Θα εχουμε κοσμο να φυρνεται; Τι 
θα γινει αμα συζητησουμε τις σχεσεις μας με την ΕΕ; Τι θα γινει αμα συζητησουμε την πορεια της 
αριστερας στην Ευρωπη; Ποσο καιρο θα χωνουμαστε πισω απο το το οτι ο κοσμος θελει να κανει κακο 
σε "προσωπα" του κομματος; Ξερετε ο κοσμος ηδη εφυεν τζαι θα φυει τζι αλλος με τουτον το τροπαρι. 
Τι ποτε να μην συζητειτε ποτε επι της ουσιας γιατι παντα καποιοι διακοπτουν τη συζητηση γιατι 
θωρουν "εχθρους" και κινδυνους. Ναι...το ΑΚΕΛ κινδυνευει που τους ψηφοφορους του! Να δουμε τι 
αλλο θα ακουσουμε!! 

Andry Louca Μαρία εμένα προσωπικά εν μου αρκούν οι συζητήσεις εν δράσεις και πραξεις που θέλω 
να δω. Εσείς εμάθετε στη θεωρεία τζιαι είσαστε καλοί στη διαλλεκτική. Εγώ έμαθα πρακτικά πράματα. 
τζιαι ζητώ χειροπιαστά αποτελέσματα. Αν εσύ απαιτείς 10 που το ΑΚΕΛ εγώ απαιτώ 100. 

Maria Christou Milioti Προτεινω να αλλαξει η ονομασια του γκρουπ απο AKEListen se οτιδηποτε αλλο 
συμφωνησουν οι περισσοτεροι. 
Φαινεται πως ενοχλει παρα πολυ η λειτουργια μιας ανοιχτης διαδικτυακης ομαδας καποια μελη του 
κομματος. Ξυπνησαν διαφορες φοβιες και δυστυχως δεν ειμαστε ολοι ψυχολογοι να μπορουμε να 
επιτελουμε "κοινωνικο εργο" εναντια στις φοβιες των ανθρωπων. 
Προσωπικα δεν εχω την διαθεση να μπω σε ενα αγωνα δρομου στον οποιο θα ακουω προσβολες για 
τις προθεσεις μου. 
Απο εκει και περα, επαφιεται στον καθενα αν θελει να επικοινωνησει με την ΚΕ και να στειλει τις 
δικες του αποψεις. 
Καπου η κατασταση εκαταντησε κουραστικη και καμνει μονο για οσους θελουν να χασουν την ωρα 
τους. Να αφαιρεθει η αναφορα στο ΑΚΕΛ και ας εβρει το ΑΚΕΛ τροπο να επικοινωνησει με τον 
κοσμο. Ανοιχτα, κρυφα, σιωπα να περασουμε, σιεπαστου Πεπα ή οπως αλλιως επιθυμει. 

Andry Louca Μαρία εννε ψυχολόγο που θέλω τζιαι θα αποφύγω να σου απαντήσω στο ίδιο ύφος. Εν 
σεβασμό! Τόσο δύσκολο είναι να τοποθετηθεις χωρίς πιασαρικες ατάκες? Μόνο που το ύφος της 
απάντησης σου καταδεικνύει τζιαι το ποιος εν προκλητικός τελικά τζιαι ποιος επιδιώκει τον διάλογο. 
Εξάλλου εγώ δεν έχω αναφερθεί σε ονόματα. Εσύ ένιωσες την ανάγκη να επιτεθείς 

Makis Kazakeos Επιτέλους να την ξεσκεπάσει και ακόμη κανένας αλλος γιατί τα πιασάρικα της εν 
πιάνονται που πολλούς δαμέσα !!!!!!!! 

Makis Kazakeos Το ΑΚΕΛ κινδινεύει από τα δικά του λάθη ή αδυναμίες, τους ταξικούς και πολιτικούς 
αντιπάλους ΚΑΙ από ...άσπονδους φίλους !!! Δεν είχαμε ανάγκη ασφαλώς ένα γκρουπ (καλωσόρισε) 
τόσα χρόνια να συζητάμε μεταξύ μας με κόσμο με ψηφοφόρους κλπ για τα πάντα για αυτό άλλοστε 
κρατήσαμε το 25% και δεν έγινε 10 που το ήθελαν κάποιoi. Προσπαθούν με ένα εξυπνοβλακίστικο 
τροπο οι μόνιμα αντιακελ να μας πουν για φοβίες και σύνδρομα ενώ αυτοί είναι που τα έχουν γιατί 
έχουν γυρίσει όλους τους πολιτικούς χώρους γυρεύοντας να τα στεγάσουν και απότυχαν παταγωδώς. 
Οι προσβολές τους για τα πάντα όσο αφορά το ΑΚΕΛ και τα στελέχη και τους υποστηρικτές τους 
ακριβώς ειναι εκείνο το σημείο που σκόπιμα στέκονται για να που ότι δεν ...συζητάμε μαζί τους !!!! 
Μιλούμε για πολλή καφρίλα !!! 

Makis Kazakeos Και δεν είναι τυχαίο μάλιστα που όποι στέλεχος του ΑΚΕΛ μπεί να γράψει κάτι οπως 
εσύ τώρα Andry Louca δέχεται από συγκεκριμένα άτομα μια επίθεση που βασικά σου απαγορεύουν 
να λες την άποψη σου οποια και αν ειναι αυτή με τον τρόπο του ..... σιωπάτε εσείς εμείς τα ξέρουμε 
όλα !!!! Μας λενε βλεπουμε φαντάσματα και αλήθεια έχουν δίκαιο .... τα φαντάσματα είναι κάτι που 
έρχεται από το βρώμικο συνήθως παρελθόν (το οποίο έχουν μπόλικο) και ασφαλώς μας φοβίζουν !!!.... 

https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?hc_location=ufi
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Makis Kazakeos Και δεν είναι τυχαίο μάλιστα που όποι στέλεχος του ΑΚΕΛ μπεί να γράψει κάτι οπως 
εσύ τώρα Andry Louca δέχεται από συγκεκριμένα άτομα μια επίθεση που βασικά σου απαγορεύουν 
να λες την άποψη σου οποια και αν ειναι αυτή με τον τρόπο του ..... σιωπάτε εσείς εμείς τα ξέρουμε 
όλα !!!! Μας λενε βλεπουμε φαντάσματα και αλήθεια έχουν δίκαιο .... τα φαντάσματα είναι κάτι που 
έρχεται από το βρώμικο συνήθως παρελθόν (το οποίο έχουν μπόλικο) και ασφαλώς μας φοβίζουν !!!.... 

Andry Louca Καταρχήν εν εκπρόσωπω το ΑΚΕΛ μιλώ σαν Αντρη. Αν διαφωνείτε με όσα γράφω εν μαζί 
μου η διαφωνία τζιαι οϊ με το ΑΚΕΛ. Η ταύτιση των όσων έγραψα με φοβίες τζιαι ψυχολογικά του ΑΚΕΛ 
γενικά εν το λιγότερο ατυχής. Αν η Μαρία μπορεί να γράφει σαν Μαρία τότε τζιαι εγώ μπορώ να γράφω 
σαν Αντρη τζιαι ο Μάκης σαν Μάκης. Το ποιντ μου ήταν που προφανώς εχαθηκε ήταν για να το πω με 
2 λογια: Ο διάλογος να αφορά πολιτικές τζιαι οϊ πρόσωπα! 

Makis Kazakeos Που να το καταλάβουν ή να το δεχθούν τούτο Αντρη μου αφού η έγνοια τους εν να τα 
βάλλουν με οποιο στηρίζει το κομμα ξέροντας ή μη τις απόψεις του ή τι λέει ο ίδιος για οποια λάθη 
του. Αποδείχτηκε ότι δεν θέλουν διάλογο όσο και αν τον επικαλούνται. Σε οποιο ποστ μπει άνθρωπος 
και γράψει κάτι καλό για το ακελ αμέσως του επιτείθενται. 

Yiannis Ioannides Ρε Μακη καταλαβεις ρε φιλε οτι οι ασπονδοι φιλοι και οι κρυφοι εχθροι που 
αναφερεις πριν 2 βδομαδες ψηφισαν ΑΚΕΛ; Μπορεις να αντιληφθεις οτι ειναι σε καλυτερη θεση που 
σενα να δουν καποια πραγματα που ισως γινονται λανθασμενα επειδη δεν συμμετειχαν στη ληψη των 
αποφασεων και δεν εχουν να δικαιολογησουν τις πραξεις τους; Η αντιληψη οτι ολα θα φτιαχτουν μονο 
μεσα απο εσωκομματικες συζητησεις δοκιμαστηκε και δεν δουλεψε. Το κομμα απευθυνθηκε στον 
κοσμο. Εσυ πως το ειδες πορταρης να μας τσουβαλιαζεις τζιαι να μας στιγματιζεις σωρηδον εν 
δυσκολον μου να καταλαβω 

Makis Kazakeos Σου απάντησα πιο πάνω. Θωρείς φαντάσματα. (οπως μου ειπες αλλού) εν σε 
τσουβάλιασα εν σε θεώρησα τίποτε εν σου είπα τίποτε εν σε ξεχώρισα τίποτε. Μιλω συγκεκριμένα για 
τζίνους που μιλώ εσύ εν έχεις να κάμεις τίποτε με αυτό. Εκτός αν υποστηρι΄ζεις τους πυροβολισμούς 
που μου ρίχνουν. 

Yiannis Ioannides Μακη κρατας φακελλο για τον καθενα; Ποσοι εν τουτοι; Εν γινεται σε καθε ποστ να 
φκεννεις τζιαι να καμνεις θεμα για εχθρους τζιαι να ειρωνευεσαι ακομα τζιαι τη δημιουργια του 
γκρουπ 

41. Michalis Tapakoudis 

Έναν που τα πιο σημαντικά θέματα που έshιει να αντιμετωπίσει το ΑΚΕΛ κατά τη γνώμη μου εν η 
"αποκωδικοποίηση" του τι σημαίνει να είσαι "αριστερός" σήμερα στην Κύπρο. Αφενός για να μπει στα 
αντίστοιχα "μήκη κύματος" επικοινωνιακά τζιαι αφετέρου να επαναπροσδιοριστεί το ίδιον. Φέρνω 
έναν παράδειγμαν ας πούμεν, της αντιμετώπισης ακόμα τζιαι τούτης της απλής πρωτοβουλίας που 
επήρετε που έναν κατ'εξοχήν αριστερόν blogger: 

Panos Parras Αυτο που εμμέσως πλην σαφώς θίγει ο αρθρογράφος ειναι την πρόθεση της ηγεσίας να 
προβεί σε αλλαγές. Εάν εχει όντως τη θέληση να το κανει δεν το ξέρει κανεις.. Εκει στοχεύουμε ολοι.. 

Makis Kazakeos Σίγουρα κατα καιρούς το ΑΚΕΛ δίκαια ή άδικα κατηγορήθηκε και για οππουρτουνισμό 
αλλά και για αριστερισμό. Κατηγορήθηκε για πολλά και διάφορα. Όμως αυτό που λεει το άρθρο καμιά 
σχέση δεν έχει με αυτό. Για να μην κάνουμε μακρές αναλύσεις μάλλον η διάθεση που υπάρχει είναι 
καθαρά να ακούσει το ΑΚΕΛ θέσεις, αποψεις, εισηγήσεις για μια πιο ταξική και δυναμική δράση, 
θέσεις κλπ. Κανένα στόχο δεν έχει για δεξιοπολιτικο αναλαμπές κλπ. 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/michalis.tapakoudis?fref=nf
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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42. Antonis Madella 

Πολλα και διαφορα λεχθηκαν εδω.Συζητησεις που εχουν ξεφυγει και καθε αλλο παρα ανθρωπους 
που ασπαζονται την ιδια ιδεολογια θυμιζουν..Αν μη τι αλλο σεβαστειτε ο ενας τον αλλο ως 
"ομοσταυλοι". 
Στα καθ'ημας..Μαλλον κοινωνικο το προβλημα.Ως ΑΚΕΛ απετυχε να παρακολουθησει τα σημεια των 
καιρων και να κανει τα αναλογα.Η κοινωνια εχει αλλαξει ριζικα.Ανθρωπινες αξιες εχουν μπει στο 
περιθωριο και ο καπιταλισμος εχει επιβληθει δια της δυναμεως του χρηματος οπερ του 
καταναλωτισμου.Το κατα ποσο θα μπορουσε το ΑΚΕΛ ως κομμα να συγκρατησει αυτη την κατρακυλα 
εγω λεω οχι.Μονο μεσω της σωστης παιδειας.Μια παιδεια που ξεκινα απο το σπιτι του καθενος απο 
εμας.Εμας τους ιδιους ομως αφεντες του σπιτιου μας το ιδιο το συστημα μας εχει "διαφθειρει" εδω 
και πολυ καιρο.Οπως επισης και το κομμα καθ'εαυτο εχει απωλεσει τον προσανατολισμο του εδω 
και καιρο λογω του ιδιου γεγονοτος.Γιατι και το ιδιο το κομμα με ανθρωπους σαν ολους εμας 
λειτουργει.Δεν εχουμε πια το καθαρο μυαλο για να ειμαστε σε θεση να ακολουθησουμε την 
ιδεολογια μας οπως αρμοζει σε ενα σωστο Ακελικο..Καπου εδω ειχε χαθει το παιγνιδι. 
Στο δια ταυτα..Να γυρισεις το ποταμι πισω καπως δυσκολο εως αδυνατο.Και αμα δεν μπορεις το 
μονο που απομενει ειναι να πετυχεις να κολυμπησεις για να μην πνιγεις προσπαθωντας συναμα να 
κτισεις γεφυρες για να μην βρεθουν αλλοι στο ποταμι .Σοσιαλιστικες θεωρειες εχουν παει περιπατο 
πια και συμβολα τυπου Τσε εχουν φαγωθει και χωνευθει ηδη απο τον ακρατο καταναλωτισμο.Ως 
κομμα καπου σε ολο αυτο το κοινωνικο προβλημα πρεπει να επικεντρωθει και να ψαξει να βρει τους 
τροπους για να περασει τα μηνυματα της σωστης ιδεολογιας μας ετσι οπως την φανταζομαστε εμεις 
οι τελευταιοι των ρομαντικων.Αρκετα δυσκολο εγχειρημα η αλλαγη μιας κοινωνιας προς το καλυτερο 
αλλα εστω.. η ελπιδα πεθαινει τελευταια. 
ΥΓ Εδω δεν εχουν χαθει ψηφοι..μια ολακερη ιδεολογια εχει χαθει! 

43. Evangelos Diamantides 

Θα μπορούσα να πω κι εγώ το κομμάτι μου αλλά διερωτούμαι αν ακούει κάποιος? Κι αυτός/ή που θα 
τ’ ακούσει, είναι σε θέση να κάνει κάτι?  

Γιατί γράφω τα πιο πάνω? Με τη σκέψη ότι εγώ, ο της κομματικής περιφέρειας, βλέπω κάποια 
πράγματα τόσο εξόφθαλμα, πως κι αυτοί που είναι στα ενδότερα τους έχουν ξεφύγει? Αυτό και μόνο 
με κάνει να αισθάνομαι αμήχανα και να διστάζω για το παρακάτω. Δεν ξέρω… 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panos Parras Αγαπητέ φιλε η διαφορα με το να τα γράψεις εδω και να τα λες στις ΚΟΒ, ειναι πως εδω 
ολα μένουν γραπτώς και δημόσια. Αυτο απο μονο του σου εγγυάται οτι αν μη τι αλλο θα φτάσουν στον 
προορισμό τους. Για το παρακάτω κανεις δεν μας εγγυάται το παραμικρό. Συνεχιζουμε με προτασεις, 
καλωσορισες 

Evangelos Diamantides Το μόνο που μπορώ να πω εδώ είναι μακάρι κι εύχομαι τα καλύτερα... 

Evangelos Diamantides Επανέρχομαι σύντομα 

Καλωσορίζω τα νέα μέλη του Group. Μπορείτε να προσκαλέσετε οσα άτομα θεωρείτε οτι θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν σε ενα γόνιμο διάλογο για την αριστερά. Εχουμε πολλα να πούμε, να 
προτείνουμε και να συζητησουμε. Παράκληση ειναι γίνουν ολα κόσμια, υπεύθυνα, χωρις 
κανιβαλισμους, λασπολογίες και ύβρεις. Σε καμμία περιπτωση δεν επιθυμούμε να αφήσουμε το ΑΚΕΛ 
να μπει σε μια ατέρμονη περίοδο εσωστρέφειας, τουναντίον..! 

https://www.facebook.com/antonis.madella?fref=nf
https://www.facebook.com/ediamantides?fref=nf
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Makis Kazakeos Panos Parras Φίλε το ποστ του Πέτρου ενάντια στον Γ.Γ. της ΕΔΟΝ εν κόσμιο, 
υπέυθυνο, χωρίς κανιβαλισμούς, λασπολογία και ύβρη;;;; Απλά για να ξεκαθαρίσουμε καποιους όρους 
τι εννοεί ο καθένας. Ευχαριστώ. 

Panos Parras Παιδια να διευκρινίσω πως η σελιδα λειτουργεί με απόλυτη ελευθερία έκφρασης.. Δεν 
θα εμφανιστεί κανένας "επίσημα υπεύθυνος" .. Ο καθενας μας ειναι κύριος του εαυτού του και 
υπεύθυνος του λόγου του. Τα παντα στο γκρουπ ειναι δημόσια και θα κριθούμε ολοι. Το γκρουπ θα 
συνεχίσει να μαζεύει προτασεις και απόψεις για το καλό του κόμματος και της αριστεράς. το κόμμα 
δεν ανήκει σε κανεναν παρα μονο στους ψηφοφόρους του. Κοπιάστε ολοι για συζήτηση και ομορφο 
διάλογο.. Ας δείξουμε ετσι την ωριμότητα των απόψεων μας στο επίσημο κόμμα για να τις μετρήσει 
με τη σειρά του κ αυτο υπεύθυνα 

Makis Kazakeos Το να κάνεις αντιγραφή αυτό το πράγμα όπου γράφεις δεν είναι και ότι καλύτερο για 
τον ..διάλογο που λες θέλεις να κάνεις. Ειδικά όταν δεν απαντάς στα συγκεκριμένα ερωτήματα που 
βάλαμε κάτω από την διακύρηξη του γκρουπ. Αν δεν θέλεις να απαντήσεις πες μας το να ξέρουμε να 
μην ρωτάμε για αυτό που λέτε ...χωρίς κανιβαλισμους και ύβρεις κλπ. 

Makis Kazakeos Που απάντησες στα ερωτήματα μου δυο ποστ πιο πάνω;;;;;; Σε ερώτησα ευθέως αν 
θεωρείς εσύ που γράφεις την διακύρηξη του γκρουπ αν το ποστ του αττά είναι μέσα στα πλαισια που 
ορίζει το γκρουπ αλλά δεν απαντάς. Άρα να υποθέσω επειδή συμφωνείς με τους προπηλακισμους 
ενάντια στον Χρίστο δεν έχεις πρόθεση να το αφαιρέσετε. 

Panos Parras Δεν ειμαι ο αστυνομικός κανενός. Ξαναλέω ο καθενας ειναι κύριος του εαυτού του. Το 
μονο ποστ που αφαιρέθηκε ηταν του Χρήστου κ αυτο το έκανε ο ίδιος. Χαιρετώ 

Makis Kazakeos Το κάθε σοβαρο γκρουπ έχει διαχειριστές που όταν ξεπεραστούν τα όρια που θέτει 
στην διακύρηξη του σβήνουν τα σχόλια αυτά. Επειδή κάτω με ειρωνέφτηκες ότι μιλάς με σοβαρούς 
ανθρώπους να σου το αντιστρέψω και να θεωρήσω ότι ενεν σοβαρό το γκρουπ;;;;;;;;; !!!!! Ο Πέτρος 
Αττάς και κάποιος πιο κάτω έχουν δυο ποστ που προπηλακίζουν βασικά τον Γ.Γ. της ΕΔΟΝ. Σε πιο κάτω 
σχολια κάποιου γράφει καθαρά ότι έχει εμπάθεια εναντίων του Γ.Γ. της οργάνωσης και τον αποκαλει 
διορισμένο από τον παπά του βρίζοντας ουσιαστικά την ολότητα των μελών της ΕΔΟΝ που τον 
εξέλεξαν μέσα από δημοκρατικές διαδικασιες. Αυτά είναι που από την πρώτη μέρα όταν ευγενικότατα 
σας έθεσα τους ενδιασμούς μου για την χρήση αυτούη του γκρουπ θεωρείσατε ελεύθερη εκφραση 
απόψεων και διάλογο;;;;; !!!!!! 

44. Yiannis Ioannides 

Δηλαδη πρεπει να σας αναγκασουν να αποκαλυψετε τη διαφθορα; Αθελα του ο Α. Δαμιανου 
παραδεκτηκε οτι για λογους που θα πρεπει να μας εξηγησει, το ΑΚΕΛ γνωριζει και σιωπα. Μεχρι που 
ο κατηφορος; 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panos Parras Τουτο το ¨ξέρω αλλά δεν μιλώ¨, είναι σαν να δίνεις όρκο ¨είμαι συνένοχος¨. Ιδιαίτερα 
όταν είσαι δικηγόρος και βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Constantinos Tryfonos Όπως τα μωρά του δημοτικού ξέρω Μαρία αλλα εν σου λέω τίποτε...Σκεφτείτε 
πόσα αλλα γνωρίζουν ο Δαμιανού και ο κάθε Δαμιανού... 

Panos Parras Και μετά διερωτούμαστε, μα γιατί μας θεωρούν όλους ίδιους;;;!! Ε ένα λεπτό να μας πει 
ο Διαμιανού, αν αποφασίσει να μιλήσει.. 

https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=nf
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/Constantino.Tryfono?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
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Stella Theocharous Δεν πρέπει να σε αναγκάσουνε Άριστε... Αν γνωρίζεις τότε πρέπει να μιλήσεις... 

Kostas Konstantinou Στα "μικρά" θα φανεί η διαφορά της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ από τους υπόλοιπους, τα μεγάλα, 
έτσι κι αλλοιώς, αν θα ρθουν κι όταν έρθουν θα φτιαχτούν και από τα μικρά, τέτοια όπως η 
λανθασμένη δήλωση του Άριστου, το ότι για 10 μέρες τώρα γίνεται χαμός με τα ζώα στη Λευκωσία και 
τη κακομεταχείρηση τους και οι βουλετές του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία ούτε είδαν ούτε άκουσαν? Παλιά η 
Αριστερά τέτοια θέματα τα είχε για ...μπούκωμα και όχι να συζητούμε τώρα για τα αυτονόητα! 

Yiannis Ioannides Kostas η αποκάλυψη και καταπολέμηση της διαφθοράς δεν αποτελεί καθόλου 
"μικρό" πράγμα. Είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές της κακοδαιμονίας του κράτους μας. 
Δυστυχώς η Αριστερά κάνει διαχρονικά πολύ λίγα ως καθόλου να το καταπολεμίσει. Μπήκε στη λογική 
της πελατειακής σχέσης εδώ και δεκαετίες και παραμένει εγκλωβισμένη. 

Antreas Limisis telika kirie damianou giati de mas tous apokaliptete tous dieutharmenous 
astinomikous;;; Kai giati distazetai; ti fovaste; Oloi sas to idio eisaste tzai paizete m tous wraious mprosta 
sta mikrofona 

45. Λίγο ετεροχρονισμένα, διαβάζοντας όμως το πιο κάτω το οποίο αναρτήθηκε απο τον ίδιο τον Δρ. 

Αδαμου χτες θεώρησα οτι έπρεπε να σχολιαστεί! Άποψη μου είναι ότι ο Δρ. Αδαμου έπρεπε να είχε 

αποτελέσει την επίσημη υποψηφιότητα του κόμματος για την προεδρία της Βουλής ως ο πρεσβύτερος 

των βουλευτών. Επίσης η πιο κάτω παράγραφος της ανακοίνωσης του ΑΚΕΛ η οποία γράφτηκε για να 

δικαιολογήσει την υποψηφιότητα Α. Κυπριανού " 2) Σε ότι αφορά το θέμα της εκλογής Προέδρου της 

Βουλής των Αντιπροσώπων η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ ενέκρινε ομόφωνα τους μέχρι σήμερα χειρισμούς που 

υπήρξαν από τον Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και το Πολιτικό Γραφείο." ήταν τουλάχιστον προκλητική 

μετά τα αποτελέσματα των εκλογών!! (Dora Demetriou) 

 

 

 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Lukas Perikleous Μόνο να μεν γελαστεί καμιά φορά που αν να είναι προεδρεύων να φύει τζαι τζείνος γιατί 
ξέρετε μετά ποιος αναλαμβάνει! Ο Ζάχος ο Κουλίας!!!  

https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/coscos1?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/coscos1?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/antreas.limisis.12?fref=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
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Andri Theocharous Τι λεει η παράγραφος της ανακοίνωσης του ΑΚΕΛ που γράφτηκε για να δικαιολογήσει την 
υποψηφιότητα Α. Κυπριανού; Γιατί σε αυτό το δημοσίευμα δεν την βρήκα.. 

Dora Demetriou Αν τη θέλεις ολόκληρη είναι εδώ η 2) https://m.facebook.com/story.php... 

Peter Iosif Καταρχας δεν υπηρξε προταση για τον δρ.Αδαμου, δευτερον πιθανη υποψηφιοτητα του δρ.Αδαμου 
δεν θα αλλαζε το αποτελεσμα καθως τα κινητρα του ΔηΣυ ηταν αλλοτρια (συσταση πλειοψηφειων κλπ) και τριτο 
η ΚΕ εδωσε ξεκαθαρες οδηγιες για το θεμα να μην μπει σε καμια συνδιαλλαγη με το κυβερνων κομμα. Οσο δε 
αφορα το προσωπο του υποψηφιου αφου το αποτελεσμα δεν επροκειτο να αλλαξει σωστα διατηρησαν τον 
Αντρο ως υποψηφιο ακριβως και για λογους συμβολισμου. Η δε αρχαιοτητα του εκαστοτε βουλευτη μπορει να 
ειναι καλοδεχουμενη αλλα δεν μπορει να αποτελει κριτηριο 

Dora Demetriou Το Ακελ επωμίζεται ήδη το κόστος της στήριξης του προέδρου στο Κυπριακό και κατά την 
άποψη μου, με την εκλογή του Δρ.Αδαμου έστω και με τη στήριξη Δησυ θα βρισκόταν σε καλύτερη μοίρα απ'οτι 
τώρα! Εκτός απο το γεγονός οτι ο Δρ. Αδαμου είναι ο πρεσβύτερος των βουλευτών ο Γ.Γ είχε ήδη αποδεχτεί 
μέρος της ευθύνης για το αποτέλεσμα των εκλογών γι'αυτό και μόνο το λόγο νομίζω δεν θα έπρεπε να είναι 
υποψήφιος. 

Lukas Perikleous Μια απορία. Γιατι καμια συνδιαλλαγή με το ΔΗΣΥ; 

Peter Iosif Επειδη οι ανθρωποι ειναι προσανατολισμενοι τελειως διαφορετικα. 

Lukas Perikleous Ενω Συμμαχια, ΔΗΚΟ, Αλληλεγγύη και ΕΔΕΚ; 

Peter Iosif Εκει διαφωνουμε σε πολλα θεματα αλλα πιστευω πως υπαρχουν και σημεια επαφης. Παντα 
προσωπικη εκτιμηση. Υπαρχουν αλλοι που θεωρουν τον ΔηΣυ και τους προαναφερθεντες ενα και το αυτό 

Lukas Perikleous Μα ποιο σημειο επαφης μπορει να εχει το ΑΚΕΛ ειδικα με Αλληλεγγύη και Συμμαχια; 

Peter Iosif Επαναλαμβανω προσωπικη αποψη: με την αλληλεγγυη νομιζω κανενα, ουτε με το Ελαμ, με τους 
αλλους κατι μπορει να γινει στα οικονομικα, εμποριου και υγειας και γενικοτερα την εσωτερικη διακυβερνηση 
αν και εχουμε διαφορες. Θα ειναι μια αλλοπροσαλλη βουλη που πλεον πολλα πραγματα θα διαφοροποιουνται 
γρηγορα και εντονα (λογω συνθεσης). Θα δουμε, μπορει να επαληθευθεις εσυ, δεν αποκλειω τιποτα 

Peter Iosif Οπως ολοι αποδεκτηκαν μερος της ευθυνης. Οσο δε αφορα την εκτιμηση για συμπορευση αν το Ακελ 
θα ηταν σε καλυτερη μοιρα τωρα με υποψηφιο τον δρ. Αδαμου ειναι μια εκτιμηση με ολη την αβεβαιοτητα που 
συνοδευουν μια εκτιμηση. Δεκτη η αποψη αν και προσωπικα διαφωνω. Πιστευω πως το Ακελ καλως επραξε 
καθως οφειλε να παει με το πρωτο του στελεχος επαναλαμβανω και για συμβολικπυς σκοπους. 

Dora Demetriou Να συμπληρώσω οτι θεωρώ οτι ο ηγέτης του κόμματος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και θα ήταν 
σε καλύτερη μοίρα με την εκλογή του Δρ. Αδαμου έγραψα...έστω κι αν εξασφαλιζοταν με τη στήριξη Δησυ! 
Ούτως η άλλως δεν θεωρώ οτι ασκουσε το ΑΚΕΛ πριν τις εκλογές δυναμική αντιπολίτευση... 

Dora Demetriou Δλδ στην ουσία δεν διεκδικήσαμε την προεδρία της Βουλής... 

Peter Iosif Οχι, την διεκδικησαμε απλα η πλαστιγγα εγειρε προς το μερος των συμμαχιων και του Αβερωφ. 

46. Dora Demetriou  

Ως εργαζόμενη που ευελπιστεί κάποτε να πάρει σύνταξη, θα ήθελα το ΑΚΕΛ ως τη μόνη Κυβέρνηση 
που τήρησε την νομοθεσία για καταβολή των δόσεων του χρέους 7,5 δις προς το ταμείο κοινωνικών 
ασφαλίσεων, να θέσει το θέμα στη Βουλή και να απαιτήσει την καταβολή των δόσεων απο τη 
παρούσα Κυβέρνηση. Ή τουλάχιστον να απαιτήσει να δοθεί στη δημοσιότητα η αναλογιστική μελέτη 
που αποδεικνύει οτι είναι βιώσιμο το ταμείο Χωρίς τη καταβολή των δόσεων!! 

https://www.facebook.com/andri.theocharous?fref=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1224727040894454&id=117799504920552&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/dora.demetriou.56
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47. Panos Parras 

Ψάχνουμε ακόμα τα αίτια του Brexit?!  

Θα πιέσει η αριστερά για αλλαγές; Τι μπορεί να πετύχει; 

Σήμερα ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Τ. Χατζηγεωργίου δήλωσε στο ραδιόφωνο πως οι Βρυξέλλες, 

όπως όλα δείχνουν, θα κωφεύσουν και πάλι μπρος στις σειρήνες που ήδη βαράνε.. 

48. Yiannis Ioannides 

Α. Δαμιανού προς Αγγελίδη: Γνωρίζω για διεφθαρμένους αστυνομικούς– Μην με αναγκάσετε να 
μιλήσω! – VIDEO (Τεταρτη, 29. Ιουν 2016.) Πηγή: 
http://www.tothemaonline.com/koinonia/2016/06/29/damianou-astinomia/  

Δηλαδη πρεπει να σας αναγκασουν να αποκαλυψετε τη διαφθορα; Αθελα του ο Α. Δαμιανου 

παραδεκτηκε οτι για λογους που θα πρεπει να μας εξηγησει, το ΑΚΕΛ γνωριζει και σιωπα. Μεχρι που 

ο κατηφορος; 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panos Parras Τουτο το ¨ξέρω αλλά δεν μιλώ¨, είναι σαν να δίνεις όρκο ¨είμαι συνένοχος¨. Ιδιαίτερα όταν είσαι 
δικηγόρος και βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Constantinos Tryfonos Όπως τα μωρά του δημοτικού ξέρω Μαρία αλλα εν σου λέω τίποτε...Σκεφτείτε πόσα αλλα 
γνωρίζουν ο Δαμιανού και ο κάθε Δαμιανού... 

Panos Parras Και μετά διερωτούμαστε, μα γιατί μας θεωρούν όλους ίδιους;;;!! Ε ένα λεπτό να μας πει ο 
Διαμιανού, αν αποφασίσει να μιλήσει.. 

Stella Theocharous Δεν πρέπει να σε αναγκάσουνε Άριστε... Αν γνωρίζεις τότε πρέπει να μιλήσεις... 

Kostas Konstantinou Στα "μικρά" θα φανεί η διαφορά της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ από τους υπόλοιπους, τα μεγάλα, έτσι κι 
αλλοιώς, αν θα ρθουν κι όταν έρθουν θα φτιαχτούν και από τα μικρά, τέτοια όπως η λανθασμένη δήλωση του 
Άριστου, το ότι για 10 μέρες τώρα γίνεται χαμός με τα ζώα στη Λευκωσία και τη κακομεταχείρηση τους και οι 
βουλετές του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία ούτε είδαν ούτε άκουσαν? Παλιά η Αριστερά τέτοια θέματα τα είχε για 
...μπούκωμα και όχι να συζητούμε τώρα για τα αυτονόητα! 

Yiannis Ioannides Kostas η αποκάλυψη και καταπολέμηση της διαφθοράς δεν αποτελεί καθόλου "μικρό" 
πράγμα. Είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές της κακοδαιμονίας του κράτους μας. Δυστυχώς η Αριστερά 
κάνει διαχρονικά πολύ λίγα ως καθόλου να το καταπολεμίσει. Μπήκε στη λογική της πελατειακής σχέσης εδώ 
και δεκαετίες και παραμένει εγκλωβισμένη. 

Antreas Limisis telika kirie damianou giati de mas tous apokaliptete tous dieutharmenous astinomikous;;; Kai giati 
distazetai; ti fovaste; Oloi sas to idio eisaste tzai paizete m tous wraious mprosta sta mikrofona 

49. Για συζήτηση...(Panagiotis Charalampous) 

Could Brexit breathe new life into Left Wing Politics? (Αρθρο του Slavoj Žižek On 6/24/16, Νewsweek) 

Πηγή:http://europe.newsweek.com/brexit-eu-referendum-left-wing-politics-europe-zizek-
474322?rm=eu  

 

https://www.facebook.com/panos.parras.5
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=nf
http://www.tothemaonline.com/koinonia/2016/06/29/damianou-astinomia/
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/Constantino.Tryfono?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/stella.theocharous.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/coscos1?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.ioannides.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/coscos1?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/antreas.limisis.12?fref=ufi
http://europe.newsweek.com/authors/slavoj-Zizek
http://europe.newsweek.com/brexit-eu-referendum-left-wing-politics-europe-zizek-474322?rm=eu
http://europe.newsweek.com/brexit-eu-referendum-left-wing-politics-europe-zizek-474322?rm=eu
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Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Peter Iosif Η ιδεα της απορριψης της ΕΕ για ενα νεο ευρωπαϊκο οραμα (new european project) απο την αριστερα 
δεν με πειθει τοσο. Μαλλον το ερωτημα για την αριστερα (αν και ακουγεται απλοϊκο) θα ηταν ή εξοδος απο την 
ΕΕ ή αλλαγη απο μεσα 

Peter Iosif Και ΑΝ θα παμε για ενιαια ευρωπη μαλλον το δευτερο... 

Lukas Perikleous Αν και σε πολλες περιπτωσεις δεν μου αρεσει ο Zizek συμφωνω με την αναλυση του εδω. Η ΕΕ 
εχει τα χαλια της, οι πολιτες αντιδρουν και απο αυτο κερδιζει η ακροδεξια ενω εχουμε και την παρουσια μιας 
εθνικιστικης αριστερας. Μεσα σε ολα αυτα η αριστερα δεν φαινεται ετοιμη να δωσει απαντησεις. 

50. Maria Yannakaki 

Ζωντανά συζήτηση στην Ευρωομάδα της Αριστεράς γα τον ρόλο της Τουρκίας και το Κυπριακό 

51. Prodromos Fasoulis uploaded a file. (pdf) 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΣΜΟΣ  
Η λέξη «παράγοντας» υποδηλώνει την ύπαρξη ενός στοιχείου που συντελεί στη διαμόρφωση μιας 
κατάστασης ή ενός αποτελέσματος.  
Ο όρος «παραγοντισμός» εκφράζει τη νοοτροπία ή την τάση εκείνη, στην οποία επικρατούν οι 
παράγοντες σε βάρος των πραγματικών θεσμών.  
Ο οικονομικός παράγοντας με βάση τη λογική εξαγοράς συνειδήσεων και αξιών, οι οποίες 
παραμερίζονται μπροστά στη λογική του συμφέροντος και της εύκολης απόκτησης πλούτου ,είναι το 
επιδιωκόμενο όφελος, που o κάθε άνθρωπος δεν δίνει αξία στον εαυτό του με την περιουσία του, 
αλλά με τις πράξεις του και τον τρόπο της ζωής του. Ένας φτωχός άνθρωπος μπορεί να υπηρετεί 
«ακριβές ηθικές αξίες», ενώ ένας άνθρωπος που είναι πλούσιος και ισχυρός δεν αποκλείει την 
πιθανότητα να είναι συνάμα και κενός και «φτηνός». Η στάση της ζωής του καθενός έχει 
πολλαπλάσια αξία αν υπάρχει και η προσφορά σε όσους έχουν ανάγκη. Το χρήμα και η εξουσία δεν 
«μιλάνε» απλά και ευγενικά. «Βρίζουν», και μάλιστα ξεδιάντροπα με αγοραίου τύπου 
χαρακτηρισμούς και εκφράσεις ώστε να ελέγχουν όλους που είναι χωρίς βούληση.  
Όντα που υπηρετούν τις ιδιοτροπίες των πολιτικών, οικονομικών και άλλων παραγόντων είναι 
ανθρωπάκια με έλλειψης αυτοσεβασμού, χαμένης περηφάνιας και υποτέλειας χωρίς σκέψη, χωρίς 
λύπη και χωρίς λύπηση . Κανένας δεν πρέπει να πέφτει σε αυτή την κατάντια της ανθρώπινης ηθικής 
απαξίας, παρόλο που η ανάγκη πολλές φορές υπερισχύει της αξιοπρέπειας. Όμως το δικαίωμα στον 
εξευτελισμό της προσωπικότητας τους , δεν μπορεί κανείς σε κανέναν να το στερήσει.  
Τώρα, επιστρέφοντας στην έννοια παράγοντας, σε κάθε σύλλογο ή οργανωμένο σύνολο παντού και 
πάντα υπάρχουν οι παράγοντες ( άνθρωπος) που θα υπηρετούν με κάθε τρόπο τον σκοπό και τον 
λόγο ύπαρξης αυτής της οργάνωσης. Παράγοντες που θα πρέπει να βγουν στα ΜΜΕ , και άλλους 
χώρους ίσως και πολυτελείας για να εκπροσωπήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ανάλογα 
και με τις αναγκαίες συνθήκες που επικρατούν στην χώρα σου, ΜΠΟΡΕΙ και να εκτραπείς μεθοδικά 
,από τις ιδεολογικές θέσεις της οργάνωσης που υπηρετείς , χωρίς να το αντιληφθείς ,για το δικό της 
όφελος. πάντα θα είσαι σε μια ανεξέλεγκτη τροχιά ¨κινδύνου¨ που θα πρέπει να ελέγχεις.  
Λίγοι είναι αυτοί που ΔΕΝ θα αντιδράσουν όταν άδικα θα κατηγορηθούν και θα θυσιάσουν εαυτό , 
και όλα αυτά που για χρόνια έχουν προσφέρει σε αυτό που υπηρετούν. ΠΑΙΧΤΕΣ που στην παρουσία 
τους ανάτρεπαν το κατεστημένο, γίνονταν η σημαία και το Σύμβολο για κάθε θεατή που πιστεύει σε 
αυτήν την ομάδα, οργάνωση ,κόμμα ή αλλιώς. Τέτοιους παράγοντες ΠΟΤΕ δεν τους απομακρύνεις 
γιατί αυτή την κίνηση περιμένουν οι αντίπαλοι σου για να σε αποδυναμώσουν.  

https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukas.perikleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.yannakaki?fref=nf
https://www.facebook.com/prodromos.fasoulis
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Απόψεις.  
Με εκτίμηση ,  

Απλός ιδεολόγος.ΜΑΡΞ .  

52. Η ιστοσελίδα του ΑΚΕΛ, του Γιώργου Χαραλάμπους 

Πηγή:http://rednotebook.gr/2016/06/istoselida-tou-akel-tou-giorgou-
charalampous/?utm_content=buffer659cc&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_c
ampaign=buffer  

http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/318872/polemisan-to-akel-ek-ton-eso  

53. Άντρος Κυπριανού: Κάποιοι πολέμησαν το ΑΚΕΛ εκ των έσω – Πηγή: 
http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/318872/polemisan-to-akel-ek-ton-
eso#sthash.qFrl5wAB.dpuf 

53. Yiannis Christou 

Sosialismos I varvarotita idou I rodos idou ke to pidima 

54. Για όποιον ενδιαφέρεται να παραθέσει απόψεις στα πλαίσια ενός πιο ανοικτού διαλόγου. 

 

55. Κάποτε στην Σοβιετική Ένωση. 

Εδονόπουλλα τζιαι "Εδονόπουλλα", με στολές τζιαι χωρίς στολές, που κάθε φυλή τζιαι "χρώμα", 

αγκαλιασμένα να ζωγραφίζουν για την Κύπρο τζιαι την ειρήνη. 

Α, τζιαι παντού ΣφυροΔρέπανα, τζιαι Σοβιετικά Μνημεία. 

Παίζει να εκάμαν τζιαι καμιά παρέλαση στο τέλος. 

Εντάξει; :) 

Ελπίζω να ελυθήκαν οι απορίες, οι προβληματισμοί κλπ. 

Να προχωρήσουμεν νάκκον οξά; 

http://rednotebook.gr/2016/06/istoselida-tou-akel-tou-giorgou-charalampous/?utm_content=buffer659cc&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buff
http://rednotebook.gr/2016/06/istoselida-tou-akel-tou-giorgou-charalampous/?utm_content=buffer659cc&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buff
http://rednotebook.gr/2016/06/istoselida-tou-akel-tou-giorgou-charalampous/?utm_content=buffer659cc&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buff
http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/318872/polemisan-to-akel-ek-ton-eso
https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=nf
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Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Andreas Hadjikallis ,να καταργηθουν οι φωτογραφιες θα ελεγεν καποιος ονοματα δεν λεμε 

Makis Kazakeos Ενοχλάς την ...αισθητική τους !!!! Αυτοί ξέρουν μόνο το σωστό ...όλοι οι άλλοι (και 
μάλιστα στ' όνομα της ελευθεριάς του λόγου) που μιλούν εν απλά ...κομματόσκυλλα και κομματικοί 
...οπαδοί !!!! ΑΚΕΛ Λαός Ντάμπλ !!!!! 

Andreas Andreou Το "πείραμα" με την συγκεκριμένη φωτό, έφκαλε το αποτέλεσμα που ανέμενα. 
Αν τα "λάϊκς" εν ένδειξη έγκρισης/ αποδοχής του όποιου ποστ κλπ, στην συγκεκριμένη φωτό ΔΕΝ 
βλέπω κανένα "λάϊκ" που τα μέλη της ΟΚ που εκάμαν το γκρουπ. 
 
Τι μπορεί να λαλεί τούτο; 
Εν θα γράψω για εμφανή εχθρική στάση απέναντι στην Σοβιετική Ένωση, τον σωτήρα του πλανήτη. 
 
Θα δω την "δεύτερη ανάγνωση" που δείχνει μάλλον τζιαι τις προθέσεις του γκρουπ. 
Δηλαδή μια Αριστερά...ροζ, σχεδόν απο-ιδεολογικοποιημένη, με μια προσέγγιση "Αριστερά των 
αριστοκρατικών λόφων της κάθε πόλης". 

George Pittas Το πρόβλημα μας είναι τα μέλη της ΟΚ; Τι ζόρι έχεις με την Ομάδα Κύπρος; Όπως ίσως 
γνωρίζεις, μετέχουν σε αυτήν από την αρχή και άνθρωποι που είναι μέλη του ΑΚΕΛ όχι απλώς "φίλοι" 
ή "ψηφοφόροι". Δεν καταλαβαίνω. 

Panos Parras Καμια απολύτως σχεση η ΟΚ με αυτο το γκρουπ. Απαντάτε στην ουσία των προτάσεων 
με επιχειρήματα και τα υπολοιπα ειναι για ομορφα τρολ ποστ. Επισης τιμή και καμάρι του ακελ να 
εχει μελη και φίλους που να ασχολούνται ενεργά με το κυπριακό υιοθετώντας βεβαίως τις 
διαχρονικά σταθερές θέσεις του κόμματος περι ΔΔΟ κλπ. Το ακελ χαιρετίζει τετοιες δράσεις και 
δημοσια. Αυτα για την ΟΚ 

Panagiotis Charalampous Η επιλογή είναι είτε Σοβιετική Ένωση είτε ροζ; 

Andreas Andreou Εναλλακτικά -τζιαι εξελικτικά- μπορεί να προστεθεί ως επιλογή τζιαι "διαφημιστικά 
της Πίτσα Χατ". 

Panagiotis Charalampous Δεν απάντησες. 

Andreas Andreou Απάντησα σου. Φυσικά γράφω στα χωρκάτικα, όϊ των βρεττανικών πανεπιστημίων. 
Μπορεί να μεν με καταλάβεις. 

Όταν οι συζητήσεις αφορούν ένα Αριστερό/ Κομμουνιστικό Κόμμα, ΑΡΑΓΕ εννά το αποδομήσουμε 
σαν κόμμα, να εξαφανίσουμε την Ιδεολογία του, οξά να το κάμουμε ένα ροζ κίνημα με τον Γκάντι 
πρότυπο να φορεί λουλούδια στα μαλλιά κλπ; 
 
Οι Ξενιο-Σάββιες της ΟΚ, πότε εννά έρτουν να εισηγηθούν; 

Panagiotis Charalampous Θεωρώ ότι βάζεις ψεύτικο δίλημμα. Το εναλλακτικό σε ένα σοβιετικού 
τύπου κόμμα δεν είναι μόνο το ροζ και οι Ξενιο-Σάββιες 

Makis Kazakeos Νομίζω αν συζητήσετε εσείς οι θκιο χωρίς "εξυπνοβλακιες" θα συμφωνείστε στα 
πλείστα χαχαχχαα... 

https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.andreou.505?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.andreou.505?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.andreou.505?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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56. Andreas Andreou 

Κάπου εχάθηκε κάθε νόημα. 

Ποιος εν ο -αρχικός- σκοπός του γκρουπ; 

Να διορθωθούν κάποια μικρά; 

Να διορθωθούν κάποια μεγάλα; 

Να επανέλθει το ΚΚΚ; 

Να γίνει το Ακέλ..κέντρο; 

Να εξαφανιστούν τα ΣφυροΔρέπανα τζιαι οι.."τσεκεβάρες" όπως έγραψεν ένας τις προάλλες; 

Να ππέσει κεραυνός αναλαμπής τζιαι να..αποκυρηχθεί σήμερα ο Στάλιν, ιμίσιημου;; 

Να καταργηθούν οι Κατασκηνώσεις, τζιαι να πηέννουν ούλλα τα μωρά αγαπημένα τραλαλά στις 

εκπαιδεύσεις των λοκ πας στο Τρόοδος με όπλα κλπ που "δημοκρατικούς" δηκοϊκούς/ "απλούς 

στρατιώτες της χρυσής αυγής Κύπρου" πρώην διοικητές; 

Να καταργηθούν οι στολές; Μόνο στις παρελάσεις, οξά πχ τζιαι οι στολές που φορούν οι γιαγιάδες 

στες χορωδίες; Επικίνδυνα πράματα οι στολές! 

Σόρρυ, αλλά έτσι γενικά σάννα τζιαι διακρίνω τάσεις..ανεμομυλισμού, με τον καθένα που είδε φως τζι 

εμπήκεν να προσπαθεί να προσθέσει κομμάθκια..αποδομώντας ή να αφομοιωθούν ούλλοι πάνω του! 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panos Parras Καλωσόρισες φίλε μου. Δεν χάθηκε κανένα νόημα. Το Group έγινε για δημόσια 
συζήτηση και κατάθεση απόψεων. Μπορεί με κάποιες να διαφωνούμε, να τις θεωρούμε "ακραίες", 
αλλά αυτός είναι ο ανοικτός διάλογος. Ο καθένας κρατά αυτά που επιθυμεί, παρεμβαίνει και 
τοποθετείται εκεί που διαφωνεί. Συνεχίζουμε.. 

Peter Iosif Ναι ρε Πανο, αλλα ειλικρινα η συζητηση:  
α) σε αρκετα θεματα καταντησε κουραστικη 
β) εχει καταντησει διαπροσωπικη 
γ) εχει κοσμο που νομιζει πως το Ακελ μονο εδω μεσα και ειλικρινα 500-600 ατομα που ειμαστε, δεν 
λεω καλα ειναι, αλλα δεν ειμαστε και το αντιπροσωπευτικο δειγμα 

Peter Iosif Αλλα γιατι οχι συζητηση να γινεται. Καλοδεχουμενες οι αποψεις 

Panos Parras Κρατώ αυτο το δεύτερο σου σχολιο με το οποιο συμφωνώ απόλυτα 

Maria Christou Milioti Αδικας τον Μαρθαρη τωρα Αντρεα! Τον Σταλιν αποξηρυξεν τον το ιδιο το 
κομμα να μεν τα συρνουμε πας τους άλλους ειτε πας το γκρουπ. Υπηρχαν τζαι αλλες αντιαταλινικες 
δηλωσεις που ακελικους. Εξαλλου ειναι τζαι επισημη θεση δια στοματος πολλων στελεχων ακομα και 
των δυο τελευταιων Γ.Γ του κομματος. Οποταν ποιον Στάλιν να αποκηρυξουμε; Τον αποκηρυγμενο; 
Ας ειμαστε τιμιοι τζαι ειλικρινεις. 

Andreas Andreou Όϊ, απλά ανέφερα τον Μαρθάρη γιατί είδα το σχετικό ποστ του. Σαν αναφορά, όϊ 
σαν κατηγορία. 
 
Τούτο εν το πόιντ μου. 
Ποιον εν το νόημα του να συζητούμεν σήμερα για τον Στάλιν κλπ, πέραν που το "δαμαί συζητούμεν 
τα ούλλα τζιαι οι διαφωνίες παραμένουν, εν δημοκρατία" κλπ; 
 
Εν ο Στάλιν το θέμα μας, οξά να γινεί "Ποτάμι" η φάση, να μας χωρεί ούλλους; 

https://www.facebook.com/andreas.andreou.505?fref=nf
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.andreou.505?fref=ufi
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Maria Christou Milioti Μα συμφωνω μαζι σου εν τζαι διαφωνω. Παντως η αποκηρυξη του Σταλιν εν ο 
πλαγιος τροπος της αποκηρυξης του επαναστατικου σοσιαλισμου. Μεν νομιζεις εν τιποτε αλλο. Ουτε 
κριτικη αποτιμηση των ιστορικων γεγονοτων ειναι. Εν πολιτικη θεση υπερ της λεγόμενης 
δημοκρατικης αριστεράς και ειναι η επισημη θεση του κομματος απ το 90. Οποταν να μεν μας φταιει 
το γκρουπ. Το γκρουπ εν καθρέφτης. 

Heraclis Hadjiarapis Πιστεύω το γκρουπ για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να έχει και κάποιο "κοινό" 
στόχο. Θέλουμε το ΑΚΕΛ να ξαναγίνει ΑΚΕΛ ή θέλουμε το ΑΚΕΛ να γίνει ακόμη πιο ροζέ? Αν οι μισοί 
λεν εισηγήσεις για να πάμε ακόμη πιο αριστερά, οι άλλοι μισοί να πάμε πιο κέντρο και κάποιοι 
ενδιάμεσοι να λαλούν ότι καλά είμαστε δαμέ τότε δεν βλέπω σκοπό ύπαρξης του γκρουπ ή τρόπο να 
βγει κάποιο αποτέλεσμα πέραν του να συζητάμε απλά για να ικανοποιήσει ο καθένας μας το εγώ 
του. 

Panos Parras Φίλε μου αν είχε κοινό στόχο εν θα ήταν γκρουπ δημόσιο στο φβ, θα ήταν κίνημα :) 
Λοιπόν για να απαντήσω σοβαρά στο ωραίο θέμα που θίγεις, ο κοινός στόχος είναι η άρθρωση 
απόψεων και προτάσεων, να μιλήσει ο λαός της αριστεράς ανοικτά και να διαλογιστεί μεταξύ του. 
Αυτό είναι κάτι που ομολογουμένως λείπει από την κυπριακή αριστερά. Απο κει και πέρα είναι 
δουλειά της ηγεσίας αν θέλει να αξιολογήσει και να κάνει πράξη κάποιες από τις προτάσεις αυτές. 

Heraclis Hadjiarapis Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά όταν μιλάμε για λαό της αριστεράς τη 
εννοούμε? Γιατί ο κεντρώος ή ο άλλος που επίε και εψήφισε ΕΛΑΜ μεν μου τους εντάσσεις στον λαό 
της αριστεράς. 

Panos Parras Δεν είμαι κανένας για να εντάσσω κανέναν.. δεν έχω αριστερόμετρο. Αριστερό σε 
κάνουν οι ιδέες και το πάθος σου για την πρόοδο της κοινωνίας. 

Andreas Andreou Εν τούτο το πόιντ μου τζι εμένα.. 
Απ'όσο είδα, έσιει δα'μέσα άτομα που ξεκινούν που διαφορετικές αφετηρίες.. 
 
Πως εννά καταλήγουν κάπου οι συζητήσεις; 
Εν θα καταλήγουν, απλά ο καθένας θα λαλεί την γνώμη του τζιαι στο τέλος εννά γίνεται τζιαι 
προσωπικό που πάνω. 

Panos Parras Andreas Andreou φιλε με το θεμα "προσωπικό" δν θα ασχοληθούμε, ο καθενας μας 
εχει την ωριμότητα να κρίνει αν θα το πράξει. Αλλα για το αν θα καταλήγουν καπου, γιατι πρέπει να 
καταλήξουμε ολοι σε κάποιο αποτέλεσμα;! Θα υποβληθούν οι προτασεις στην ΚΕ με μια επιστολή κ 
ας κρίνουν τα συλλογικά όργανα τι θα υιοθετήσουν κ πως 

Nicholas Valanides Εν απόλυτα φυσιολογικό να εκφράζουνται διαφορετικές τάσεις σε ένα κόμμα του 
35%. Το "παλιό ΑΚΕΛ" είχε τη δυνατότητα να ενώνει τούτες τες τάσεις σε 5-10 σημαντικά θέματα 
κάτω που μια ομπρέλλα. Η άλλη επιλογή εν η πολυδιάσπαση τύπου Ελλάδας με 50 διαφορετικά 
αριστερά κινήματα με μηδέν επιρροή πρακτικά. 

https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/airycy?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/airycy?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.andreou.505?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.andreou.505?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nicholas.valanides?fref=ufi
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57. Apostolos Psaras  

Θελω σχόλια στο εξής: παραγοντισμός. Ενα φαινόμενο που το υπογραμμιζουμε Και το λέμε από το 

1996. Σε αυτές τις εκλογές οι υποψήφιοι αλλά και τα προσωπικά κομματικά επιτελεία εβγαλαν και το 

σχοινί και το παλλουτζη..... τι λέτε? 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panagiotis Charalampous Μα έγιναν έτσι πράματα; 

Yiannis Christou Re na s valo na piis I epines 

Panos Parras Απόστολε εγω νομιζω να μας πεις πόθεν έρχεται η γραμμή 

Apostolos Psaras πια γραμμή? 

Charalambos Chrisostomou Πεστε και σε μας να μάθουμε  

Yiannis Christou Ti simeni paragontismos kapios m to ipen mia fora oti eimai paragontikos 

Apostolos Psaras Αφου πίνω, θα πω οτι ειναι ένα θέμα που μας υποβαθμίζει σε αστικό κομμα. Χωρίς 
καμμια διαφορά από άλλα κόμματα. Φετος είχε ξαι κώδικα δεοντολογίας και επιτροπή ελέγχου αλλά 
τα μέλη της έβαλαν κιλά συμμετέχοντας σε διάφορα τραπεζόματα. 

Yiannis Christou A kala ekama tse egeloun kalo 

Apostolos Psaras Εισήγηση: διαγραφή από το ψηφοδέλτιο υποψήφιου που χρησιμοποιεί τέτοιες 
μεθόδους. 

Makis Kazakeos Σύντροφε ένα μέρος του παραγοντισμού είναι να βάλλεις εδώ το θέμα αυτό να το 
απαντήσουν διάφοροι που τες τελευταίες μέρες ξεπέρασαν (νομίζουν) τον αντιακελισμό τους και 
πέρασαν στον να μετατραπούν σαν οι μοναδικοί ...παράγοντες διάσωσης του κόμματος !!!! 

https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=nf
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/charalambos.chrisostomou.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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Yiannis Christou Re sintrofe o allos pou exei ke kathodigitiko rollo zita mazikes diagrafes apo to facebook 
se prosopiki tou anartisi sto logariasmo tou. Den ftani mono auto emesa katigora ke tin igesian 
tounkomatos oti en kamni ta autonoita na diagrapsi autous 

Makis Kazakeos Δεν ξέρω περι τινος μιλάς για αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Αν μου δώσεις στοιχεία 
να σου πω την άποψη μου. Αλλά η άποψη μου είναι ότι και αυτός που λες αν το κάνει αλλά και γενικά 
αυτά τα θέματα να συζητούνται στο φβ για μενα είναι λαθος και ακριβώς προσδίδουν με μια έννοια 
και παραγοντισμό. 

Yiannis Christou Sintrofe maki to stoma m eperimena na to anixo tsiame pou eprepe alla aman ida to 
pio pano peristatiko epanelimena ke genikotera auto to klima e ti eimai ego mia akomi stagona gia na 
xexilisi to potiri. Tosa xronia ke ego sta somata ta ellega ma emenan sta xartia eimoun lthos to dexome 
alla oi ke na dexomaste ke polemo sto kato kato oi komounistes xaraktirizonte apo tin anixtomialosinin 
tous ke tin dimokratia tous se themata taktikis 

Makis Kazakeos Δεν διαφωνώ καθόλου για αυτά που λες και σίγουρα ναι επηρεαζόμαστε από διάφορα 
πράγματα και καταστάσεις. Απο κει και πέρα προσπαθώντας κάποιοι συνηδητοποιημένοι να 
μειώνουμε τα προβλήματα δεν πρέπει να ακολουθούμε τα κακά παραδείγματα. Ας το αφήσουμε εδώ 
στο γενικό η άποψη μου.Fytos Pafitis Εκεί που πρέπει όλα. ... 

Panicos Kafkalias   

Fytos Pafitis esi den epies na ta peis tsiame pou prepei tote pou se efaan??? Telika efaan se tzai emine 
sou i retsinia... giati to " tsiame pou prepei " kathodigite pou tsinous pou se efaan aderfi mou 

Fytos Pafitis Xaxa egw ta lew pantou 

Yiannis Christou Xacaxaxaxaxa tin leis pantou thelis na pisΚάποτε  

Apostolos Psaras Αλλά δυστυχώς οι επιτροπές ελέγχου παρακολουθουν τα κομματικά μέλή, 
κατεπιλογήν, για να τα διαβάλουν και να τα κατηγορούν 

Apostolos Psaras Συντροφε νομίζω ότι αρκετά κάναμε κύκλους. Να μπουμε κάποτε και στο ψητό αν 
θεωρούμε ότι μπορελι να αλλάξει κάτι μέσα από διάλογο. Διαφορετικά ας σιωπήσουμε για πάντα 

Yiannis Martharis Όποιος πιστεύει πως το ΑΚΕΛ δεν είναι αστικό κόμμα μάλλον δεν έχει επαφή με την 
πραγματικότητα... 

Yiannis Christou Mestous kafenedes tse opou stathoun tse vrethoun re sintrofe psara pes ta tse touta. 
Anti pou kamnoun epilektiki doulia tse na krifoun kamnoun ke dimosieusin ton atomon touton pantou 

Makis Kazakeos Μα δεν είμαι ενάντια στον διάλογο αντίθετα τον υποστηρίζω φανατικά. Όμως 
διάλογος για ποιό θέμα, που, πως και πότε. Και κυρίως με ποιούς. Αυτό εν το ερώτημα Απόστολε μου. 
Και εδώ που βάλλεις το ζήτημα για τον παραγοντισμό σε λίγο θα δείς να γίνονται και ...μάχες 
παραγοντισμού !!! Το να προσπαθεί κάποιος υποψήφιος π.χ. να μαζέψει λίγους προσωπικους ψήφους 
για μενα δεν είναι και το πασσ έγκλημα σε σχέση με το ότι δίνομε το δικαίωμα να τον κρίνουν εδώ 
ανθρώποι που ήταν πρωταίτιοι παράγοντες στο να διαλαλούν καθημερινά δημόσια Μαύρο στο Ακελ 
και Κάτω το ΑΚΕΛ. Αν αυτούς τους μετατρέψουμε σε ...παράγοντες άποψης για το κόμμα τότε ζήτω 
που καήκαμε. Δεν σε "κακίζω" απλά λέω την άποψη μου για το όποιοι περιεχόμενο μπορεί να εξελιχθει 
εδώ μια τέτοια συζήτηση. 
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Andreas Hadjikallis Ahaha o Martharis Pou ton noiazei to AKEL en sikonei kouventa eimaste Astiko 
komma hhhaa 

Yiannis Martharis Το θέμα δεν είναι το ΑΚΕΛ, αλλά η αριστερά, να έχει ρεαλιστική εναλλακτική 
πρότασηΣτο θέμα μας τώρα. Ιστορικά το ΑΚΕΛ πότε δεν ήταν αστικό κόμμα; άσχετα με την ρητορική, 
στην πράξη ρωτάω. 

Apostolos Psaras Μάθαμε να συζητούμε όλα τα θέματα απέναντι σε όποιο θέλει χωρίς φόβο άλλα με 
πάθος για την αλήθεια μας. Ακόμα και με κάφρους αντιΑΚΕΛικούς κάτι μαθαίνεις κ αι μπορείς να 
βετιώθείς 

Makis Kazakeos Εμένα ο Δημοκράτης Μαρθάρης με μπλόκαρε και δεν βλέπω τι γράφει. Όποιος δεχθεί 
την κριτική μας δεν την γουστάρει.... μόνο αυτός να μας κρίνει !!! Αυτός εν ο διάλογος που 
επιθυμούν.... 

Apostolos Psaras Το ΑΚΕΛ δεν είναι αστικό κόμμα. Μπορεί να χρησιμοποιουν υποψήφιοι του τέτοιες 
μεθόδους αλλά έχει κανόνες και κώδικα δεοντολογίας. Θέλει ενίσχυση και καλύτερο έλεγχο. 

Yiannis Christou Ta teleutea xronia mporis na pis gia pisogirisma alla etsi en I istoria. Ke ilistika dialektika 
na to dis dio vimata mprista dio piso. Apla allaxan I keroi ke kapou eki xathikame ospou na 
pokatharisoume kai pali mprosta tha pame 

Yiannis Martharis Γιάννη θα χαρώ να το τεκμηριώσεις αυτό. Από τις δικές μου γνώσεις λειτούργησε 
σαν εργατικό (άρα και αστικό) κόμμα διαχρονικά. Υποστήριξε ακόμα και εξέλεξε στην εξουσία ακόμα 
και ανθρώπους σαν τον Τάσο που ήταν κόντρα σε οτιδήποτε πρέσβευε. Τα σχόλια περί αντιΑΚΕΛικών 
είναι στην σφαίρα των συνδρόμων καταδίωξης. 

Fytos Pafitis Τετάρτη νομίζω στο Πευκος στο Τεπακ θα έχει ανοικτή συζήτηση το ΑΚΕΛ Λεμεσού. ... Εκεί 
αν τα πέίτέ δεν θα είναι λάσπόλόγέίά ούτε παράγοντίσμός , ούτε κάτι άλλο. .. 

Panos Parras 22/6 

Fytos Pafitis Σωστός  

Yiannis Christou Re gianni m to 50 oi maxes den itan koinonikes? I autodiathesi tou laou mas kata tin 
aglokratia ke enosi me tin ellada den itan ideologika sostes. Oi diafonia me tis sifonies zirixis londinou 
den ita sosti I diafonia me tin eola den itan sosti ke I provlepsi oti to oi vretania tha efevge apo tin kipro 
meta dld pou stirixame ta dimokratika komata ke elexame to ti meli ginete se mia xora ipo katoxi den 
itan sosto to oti mexri to tellos tou 2005 stirixame ton kratiko mixanismo opou ke to stirizoume mexri 
simera se mia xora opou xrizi apeleutherosis den einai sosto . To oti diafonoussme me tin eok demn 
einai sosto. Sto kipriako miname moni mas oppos ke sto dinato kratos. Olka afta pigazoun ke ta lei ke o 
idios o lenin simaxies akoma ke me to diavolo gia epiteixi ton ston sou 

Yiannis Martharis Γιάννη μετά το 60 πως λειτούργησε το ΑΚΕΛ; όταν βρέθηκε στην εξουσία ποιες τομές 
έκανε έστω στην παιδεία; στον διαχωρισμό κράτους εξουσίας; τα έβαζε με τις τράπεζες αλλά διόρισε 
ΤΡΕΙΣ τραπεζίτες σαν υπουργούς οικονομικών. Να θυμηθούμε το λέμε όχι για να τσιμεντώσουμε το 
ναι; Δεν έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα διαπλοκής και διαφθοράς; ειδικά αυτό με ενοχλεί τα μάλα, 
πλήγωσε συνολικά την αριστερά όχι μόνο το ίδιο, χάθηκε το ηθικό πλεονέκτημα που διαχρονικά είχε. 
Προσωπικά δεν με ενοχλεί το να ναι αστικό κόμμα. Με ενοχλεί η ευθυνοφοβία, μα κυρίως η έλλειψη 
ρεαλιστικής εναλλακτικής πρότασης. 
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Yiannis Christou Fille des ti egrapsa pio pano pola komounistika komata exoun I eixan provlimata me 
anthropous exoume na kanoume me adinamies en tse en thei tse touti 

Yiannis Christou Ke emenan ta teleftea 5 xronia den m aresoun alla den allazi kati stous skopous 
dimiourgias tou komtos alla ke sto pious ekprosopoi alla ke pia merida tis kinonis stirizi to koma 

Yiannis Christou To AΚΕΛ μετρά πόλους ήρωες κομουνιστες συγχρονους αλλά και παλιούςΠια ειναι η 
εναλακτικη σου πρόταση δλδ? 

Yiannis Christou Εμένα με ενοχλεί αφάνταστα. Για οτι τραβάει αυτός ο λαός οφιλεται στους αστούς 

Yiannis Martharis Γιάννη δεν είναι η δουλειά μου εμένα να καταθέσω πρόταση, του πολιτικού 
σχηματισμού που είναι το 2ο μεγαλύτερο κόμμα του τόπου είναι. Το να μιλάμε για κομμουνισμό το 16 
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι πολύ αναχρονιστικό. Ας δεχτούμε πως κάποτε μπορεί να γίνει 
νέα επανάσταση του προλεταριάτου. Ως τότε όμως τι κάνουμε; αφήνουμε τους νεοφιλελεύθερους να 
αλωνίζουν; Γίνεται δηλαδή το ΑΚΕΛ ΚΚΕ; 

Panagiotis Charalampous Αρέσκει μου που απαντάτε την ερώτηση του Ψαρά  

Yiannis Christou Re fille en se piano 

Andreas Hadjikallis An meta pou to Να μιλουμε για κουμμουνισμο το 16 ειναι αναχρονιστικο . 
..Συνεχισετε να απαντατε πιου του Μαρθαρη εισαστε μαζοχες 

Yiannis Christou Alla otan se oikonomikoi krisi den epivalete o sosialismos oi malakes oi.kapitales enta 
pasxizoun na xipnisoun to fasismo kallo en tixeon touton pisteukis oti o nazismos fasismos 
xanazontaneui stin europoi 

Yiannis Efstratiou Φίλε ΑΠόστολε, οι προσωπικότητες παίζουν το ρόλο τους στις εκλογικές 
αναμετρήσεις και πρέπει να δούμε τη πραγματικότητα κατάμματα. Ναι σε αρχές, όχι όμως σε 
ψευδεπίγραφους κόδικες συμπεριφιράς που έχουν σαν αποτέλεσμα τη προόθηση των βολεμένων των 
κάθε λογής μηχανισμών 

Apostolos Psaras Γιαυτό ειπα να ενισχύθεί αλλά και να προχωρούμε σε αποβολές από τα ψηφοδέλτια 
εκεινων που ασχολούνται με το εγω τους και και κσι 

George Melachrinos Στις εκλογες, καθορίζονται οι υποψηφιοι του ΑΚΕΛ (με οποιον τροπο 
καθορίζονται). Και τα κριτήρια, για να ειναι κανείς υποψήφιος, ειναι αρκετά, και σύνθετα. Ενα απο 
αυτα, ειναι και η προσωπικότητα του υποψηφίου, η αναγνωρισιμότητα του, η εκτίμηση που του εχει 
αρκετός κόσμος (συον επαγγελματικό και κοινωνικο του περίγυρο). Και προφανώς, ΟΛΟΙ οι 
υποψηφιοι, αυτο ειδικά το χαρακτηριστικό τους, πρέπει να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο. Αυτός 
ειναι ένας βασικός ρόλος τους, μεταξύ αλλων, προεκλογικά. Τώρα, αν εχουν διαπιστωθεί 
συγκεκριμένα στοιχεία "παραγοντισμού" (αδυνατώ ειλικρινα να κατανοήσω και τι νοείται ή 
υπονοείται με τον ορο...), τοτε ας καταγγελθούν. Και στο ΑΚΕΛ, και εδω, και στις εφημερίδες, και με 
ντελάλη.... Αλλιώς, δεν βλέπω νόημα συζήτησης. Ουτε πρότασης. Ουτε τιποτε συγκεκριμένο. 

Yiannis Christou Ke timorias fille empa na en o eparxiakos gramates fille. Timories exei poles gia kathr 
adukima to katastatiko.mas 

Apostolos Psaras Παραγοντισμός. Στηνω επιτελείο τηλεφωνω στους ακελικους μέλη κςι στελέχη και 
τους παρότρυνω να ψηφισουν τον συγκεκρινένο υποψηφιο μονοσταυρια. Τραπεζώνω στελέχη 

https://www.facebook.com/yiannis.christou.37?fref=ufi
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περιοχών για να προωθησουν την υποψηφιότητα μου. Πρώτα στελέχη του κομνατος μιλουν υπερ 
συγκεκριμένων υποψηφιων. Παράδειγματα παραγοντισμού 

Apostolos Psaras Παραγοντισμός. Στηνω επιτελείο τηλεφωνω στους ακελικους μέλη κςι στελέχη και 
τους παρότρυνω να ψηφισουν τον συγκεκρινένο υποψηφιο μονοσταυρια. Τραπεζώνω στελέχη 
περιοχών για να προωθησουν την υποψηφιότητα μου. Πρώτα στελέχη του κομνατος μιλουν υπερ 
συγκεκριμένων υποψηφιων. Παράδειγματα παραγοντισμού 

George Melachrinos Δώστε τα στοιχεία σας, όπου νομίζετε, οπως νομίζετε, συγκεκριμένα. Στοιχεία, 
ονόματα, ημερομηνίες....αλλιώς, δημιουργείται μονο "θόρυβος"... 

Peter Iosif Αποστολε καλα τα λες αλλα την κρισιμη ωρα κανεις δεν μιλησε. 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Peter Iosif Με αυτο το post δεν αρνουμαι οτι ηδη εγιναν αρκετες εισηγησεις (ασχετως αν συμφωνει 
κανεις μαζι τους ή οχι). 

Yiannis Christou Fille xoris na se xero fisika olla osa theloumen na einai to akel. Einai olla simpiesmena 
sto marxistiko lenistiko neou tipou koma. an ta stelexi tou litourgousan safta ta plesia tha eimastan opos 
prin. Theoro den iparxi magiki sintagi oi kenouries isigiseis apoti stigmi pou xanid to prosanatolismo ke 
ton exthro sou alla ke pion ekprosopis gia mena ta panta einai thema ideologias tse o tropos en tsiame 
gia tin epiteuxi ton stoxon sou. Alla prota thellis prosanatolismo ke meta ta alla olla. 

58. Peter Iosif 

Καταρχας καλημερα σε ολους! Συγγνωμη για την παρεμβαση αλλα το γεγονος οτι η πιο μεγαλη 
συζητηση στο φορουμ (με 161 σχολια!!!) ειναι για τα εδονοπουλλα ειναι απογοητευτικο. Ειλικρινα 
θα ηθελα να ακουσω και αλλα σχολια για τα κακα αποτελεσματα των εκλογων ή ακομη καλυτερα 
εισηγησεις για την βελτιωση του ΑΚΕΛ 

59. Petros Attas 

Ως τωρά: 

"Θέλω να καταστρέψω το ΑΚΕΛ" 
"8 χρόνια λοιδορώ το ΑΚΕΛ" 
"Πέρασα που διπαφορα κόμματα"  
"Δε βρίσκω τίποτε σωστό" 
"Θέλω να κλείσω τα φεστιβάλ" 
"Ενοχλούν με τα πάντα στο ΑΚΕΛ" 
"Είμαι αχάριστος" 
"Εϊμαι βαλτός" 
"Είμαι ΑΠΟΛΥΤΟΣ" 
"Θέλω μόνο φιλοσοφική συζήτηση και όχι δράση" 
"Είμαι άρρωστος" 
"Είμαι επικίνδυνος" 

https://www.facebook.com/apostolospsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?fref=ufi
https://www.facebook.com/peter.iosif.7?fref=ufi
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https://www.facebook.com/attaspc?fref=nf
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Νομίζω πάνω κάτω τούτα ένι. Είναι ένας από τους στόχους μου να προκαλέσω, ακριβώς για να 
εκθέσω αυτές τις παθογένειες στο ΑΚΕΛ. Μην ανυσηχείτε, είπα ότι μόλις πω όσα έχω να πω θα 
αποχωρήσω και θα το κάνω.  

"Άκουσον μεν, πάταξον δε" 

Keep 'em coming  

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Heraclis Hadjiarapis Είπαμε να πούμε κάποια πράγματα για το ΑΚΕΛ και εσύ εβάλθηκες να αφαιρέσεις 
που μέσα και την ελάχιστη ιδεολογία που επαρέμεινε, να καταργήσεις εδονόπουλα, να καταργήσεις 
εκδηλώσεις.. Τελικά εσύ θέλεις να ξαναγίνει το ακέλ ΑΚΕΛ ή να γίνει το ακελ κάτι άλλο? Γιατί μάλλον 
τελικά όσοι φωνάζουμε για αλλαγές δεν έχουμε τον ίδιο σκοπό. 

Petros Attas Ευχαριστώ για την επιβεβαίωση :-) Αν θέλετε γράψετε μου μια λίστα με τι επιτρέπεται να 
γράφω  

Heraclis Hadjiarapis Εγώ φίλε μου δεν έχω καμιά σχέση με όσου σου τα εγράψαν, εγώ είμαι μαύρο 
πανί για πολλούς που σε κράζουν. Αλλά σου είπα την μεγάλη μας διαφορά. Γράψε για την πολιτική 
του ΑΚΕΛ, γράψε για την έλλειψη "δημοκρατίας", για τον τρόπο που τρώει τα στελέχη του, για τους 
άχρηστους όλους που εβάλαν σε διάφορα πόστα.. Δηλαδή το πρόβλημα μας τωρά εν τα εδονόπουλα 
και οι στολές? Ούλλα τα άλλα ελύσαμεν τα? 

Petros Attas Γιατί αν γράψω για τα εδονόπουλα σημαίνει ότι εν μπορύμε να μιλήσουμε για τα άλλα; 
Εν καταλάβω τη λογική του καταρτισμού θεμάτων "προτεραιότητας". Εγώ αυτό επέλεξα να θίξω. Εσύ 
αν θέλεις να θίξεις κάτι άλλο, ελεύθερα. Όμως με μου λέεις εμένα τι να γράψω. Κατανοητό; 
 
Επίσης τα "εγώ είμαι μαύρο πανί, οπότε η άποψη μου εν έγκυρη" εν παρπατά. Η άποψη σου κρίνεται 
μόνο που τα επιχειρήματα που την τεκμηριώνουν. 

Heraclis Hadjiarapis Φίλε μου, μάλλον έχεις προσωπική ατζέντα πλήρους αποδόμησης, φάκκα, κάμε 
ότι θέλεις. 

Makis Kazakeos Ασφαλώς Ηράκλη μου και δεν ειμαστε όλοι το ίδιο είτε είμαστε στο κόμμα είτε έξω 
απ' αυτό. Σίγουρα έχουμε τις σκέψεις, προβληματισμούς, απόψεις μας. Ακόμη και άνθρωποι που 
συνεχώς κρίνουν το κομμα ή το κατηγορούν ειναι καλοδεχούμενοι όταν ασφαλώς καταλάβουμε το 
κίνητρο τους το αγνό. Όταν όμως τα λεγόμενα κάποιων οδηγούν στο αβίαστο συμπέρασμα ότι έχουν 
άλλες ατζέντες ε δεν θα μας απαγορεψουν και να το λέμε και να το πιστεύουμε κιόλας !!! Και αυτό 
που σου έγραψε εσένα για "μάριο πανί και η άποψη μου εν έγκυρη" ενώ δεν είναι αυτό που του ειπες, 
το ίδιο διαστρέβλωνε σκόπιμα και για μενα οταν του έλεγα για κάποια πράγματα οτι εν τα γνωρίζει 
αφού δεν είναι στην οργανωμένη παλη, ότι θεωρώ μόνο εμείς μπορούμε να μιλούμε. Ο άνθρωπος 
είναι αλλού για αλλού και αυτός δεν με προβληματίζει αλλά οι 2 - 3 που τον ακολούθησαν στον ίδιο 
...βαλτότοπο γιατί τους θεωρούσα πιο ανοικτόμυαλους. 

Makis Kazakeos Και παρεπιπτοντως στα 11 από τα 12 που σημείωσε ο ίδιος τα έχει "παραδχτεί". Εκτος 
από το βαλτός. Που εν νομίζω να ένει. 

Petros Attas Heraclis Hadjiarapis Nailed it 
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Neoclis Neocleous Ηράκλη μου το να ντύνεις με στολές τα μωρά και να τα βάλλεις σε βήμα, έννεν 
πράξη που συντείνει στην αποδημοκορατικοποίηση του κόμματος; Το να δημιουργάς "στρατιωτάκια", 
πως αυτό τους επιτρέπει να χτίσουν μελλοντικά κριτική σκέψη (και) προς το κόμμα; Και να το 
αντιστρέψω για να καταλάβεις τι εννοώ. Πόσο εύκολο ένι για τα μωρα που συμμετέχουν στες 
μαθητικές παρελάσεις της 25ης Μαρτίου να αποκτήσουν μετά κριτική σκέψη ως προς τον σκοπό και 
τους συμβολισμούς των; Θεωρώ ότι σωστά έθιξε το θέμα ο Πέτρος. 

Διοργανωτές είναι το ινστιτούτο προμηθέας να το καταργήσουμε εν κατηχηση .... 

Andreas Hadjikallis Προγραμμά "κατήχησης# σαν δεν ντρετεταί ο Προμηθέας πλυση εγκεφάλου και σε 
μικρα παιδια ....http://www.nicosiabookfest.com/#!blank/cnnz 

Μετεκλογικά: Η Αριστερά μπροστά στη παρακμή της δημοκρατίας και των κομμάτων  

(http://thetrim1.blogspot.com.cy/2016/06/blog-post.html ) 

60. Agis Charalambous - Άγης Χαραλάμπους 

Η Εσθονία είναι η Silicon Valley της Ευρώπης ενώ Εμείς; 

Σήμερα θα σας γνωρίσω την Εσθονία! Στο τέλος του κειμένου που ακολουθεί ενώ βασικά δεν θα 
μιλήσουμε καθόλου για την Κύπρο θα αντιληφθείτε άμεσα και έμμεσα τις διαφορές ανάμεσα τους. 
Σημειώνω ότι τόσο εμείς όσο και η Εσθονία γίναμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004. 

Γνωρίζατε ότι η Εσθονία το 1991 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης που 
ανεξαρτητοποιήθηκε είχε μία εξαθλιωμένη οικονομία, ανύπαρκτη και χωρίς καμία προοπτική; 

Γνωρίζατε ότι ο μέσος όρος ηλικίας της κυβέρνησης που ανέλαβε την ανοικοδόμηση της οικονομίας 
της χώρας ήταν μόλις 35 ετών; 

Γνωρίζατε ότι η Εσθονία σήμερα μετά από 25 χρόνια είναι πρωταθλήτρια στις νέες τεχνολογίες σε 
όλη την Ευρώπη; 

Γνωρίζατε ότι τον κώδικα πίσω από το Skype πριν πουληθεί στην Microsoft ήταν τεχνολογία που 
αναπτύχθηκε από Εσθονούς; 

Γνωρίζατε ότι από το δημοτικό οι μαθητές διδάσκονται υψηλού επιπέδου προγραμματισμό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών; 

Γνωρίζατε ότι το όνειρο κάθε νεαρού Εσθονού είναι να κάνει την δική του επιχείρηση; 

Γνωρίζατε ότι στην Εσθονία οι λέξεις ρουσφέτι και διαπλοκή είναι τελείως άγνωστες; 

Γνωρίζατε ότι ο φορολογικός συντελεστής για τις Εταιρείες είναι στο 20% και παρόλα αυτά κατέχει το 
ρεκόρ στην δημιουργία νεοσύστατων εταιρειών (startups) ανά κεφαλή πληθυσμού; 

Γνωρίζατε ότι μέσα σε 15 λεπτά μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μία εταιρεία; 

Γνωρίζατε ότι μέσα σε 5 λεπτά μπορεί ο φορολογούμενος να υποβάλει ηλεκτρονικά τη φορολογική 
του δήλωση; 

https://www.facebook.com/neoclis.neocleous?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreashadjikallis?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nicosiabookfest.com%2F%23%21blank%2Fcnnz&h=JAQGLoKz-
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nicosiabookfest.com%2F%23%21blank%2Fcnnz&h=JAQGLoKz-
http://thetrim1.blogspot.com/2016/06/blog-post.html
http://thetrim1.blogspot.com.cy/2016/06/blog-post.html
https://www.facebook.com/agiscy/?fref=nf
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Γνωρίζατε ότι η ταυτότητα τους έχει τη χρήση ηλεκτρονικής ταυτότητας και κατ’ επέκταση 
ηλεκτρονικής υπογραφής για όλες τις συναλλαγές του πολίτη με τις κρατικές υπηρεσίες; 

Γνωρίζατε ότι σχεδόν το 100% των πολιτών χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική ταυτότητα; 

Γνωρίζατε ότι έχουν δημιουργήσει μέσω της ηλεκτρονικής ταυτότητας την ηλεκτρονική καταγραφή 
(e-health) των ιατρικών δεδομένων κάθε πολίτη με όλα τα δεδομένα στο cloud και με αποτέλεσμα η 
εξυπηρέτηση των ασθενών να είναι σχεδόν άμεση; 

Γνωρίζατε ότι το κόστος για το e-health κόστισε συνολικά για κάθε Εσθονό μόνο 9 ευρώ;  

Γνωρίζατε ότι το χρέος της Εσθονίας είναι το χαμηλότερο στην Ευρωζώνη και δεν ξεπερνά το 10% του 
ΑΕΠ; 

Γνωρίζατε ότι η Εσθονία έχει να δανειστεί χρήματα από τις αγορές από το 2002; 

Γνωρίζατε ότι ο πληθυσμός της Εσθονίας είναι μόλις 1.3 εκατομμύρια πολίτες με 940.000 
εγγεγραμμένους ψηφοφόρους; 

Γνωρίζατε ότι από το 2007 τους δόθηκε η δυνατότητα να ψηφίσουν μέσω internet στις 
κοινοβουλευτικές τους εκλογές και το 2011 το 25% των ψηφοφόρων επέλεξαν την ηλεκτρονική 
ψηφοφορία; 

Γνωρίζατε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία εφαρμόζεται σε όλα τα είδη εκλογών (δημοτικές, 
κοινοβουλευτικές, ευρωεκλογές) και σύντομα θα το εφαρμόσουν στα δημοψηφίσματα; 

Γνωρίζατε ότι στις τελευταίες εκλογές εκλέχτηκαν 32 γυναίκες που αποτελούν το 1/3 του 
κοινοβουλίου τους; 

Γνωρίζατε ότι ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας είναι μόλις 36 ετών και απόφοιτος μονάχα Εσθονικού 
Πανεπιστημίου; 

Γνωρίζατε ότι ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός πριν δύο χρόνια (26/03/2014) που εκλέχτηκε από το 
λαό έκανε τις πρώτες του διακοπές ως Πρωθυπουργός στην Κρήτη με τη σύζυγό του και την κόρη του 
σε δωμάτιο των 40 ευρώ τη νύχτα; 

Γνωρίζατε ότι πήγε στην Κρήτη χωρίς συνοδεία σωματοφυλάκων και ειδικών μέτρων ασφαλείας; 

Εσείς ακόμα πιστεύετε ότι από τα σημερινά κόμματα υπάρχει ποτέ περίπτωση να δούμε άλματα 
προόδου όπως της Εσθονίας; 

Που ήταν η Εσθονία το 2004 και που ήμασταν εμείς; Που είναι σήμερα η Εσθονία και που είμαστε 
σήμερα εμείς; 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Andreas Proestos Ενδιαφέρον άποψη. Δεν ξέρω αν γίνονται κάποιες κινήσεις από το ΑΚΕΛ για να πιέσει 
την κυβέρνηση προς αυτή την κατέυθυνση 

61. Makis Kazakeos 

https://www.facebook.com/andreas.proestos?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=nf
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Σ' αυτό το γκρουπ που δήθεν έγινε για προτάσεις προς το ΑΚΕΛ από την ομάδα κύπρος, επίσης 
βλέπω κάποιους που για 8 χρόνια καθυβρίζουν το ΑΚΕΛ με το χειρότερο τρόπο, το πολέμησαν 
ανελέητα, πήγαν και έγιναν και υποψήφιοι και στελέχη άλλων κομμάτων και σήμερα ντύνονται τον 
μανδύα της πένθιμης χήρας για το ΑΚΕΛ και ίσως θεωρούν θα τους καλέσουν ΠΑΝΩ που τόσο το 
ξέσχισαν αυτο το ΠΑΝΩ να τους δώκουν και κανένα φίτσιο κλπ.... υπάρχουν τουλάχιστον δύο πόστ 
υβριστικά, απαξιωτικά, συκοφαντικά, αισχρά, κανιβαλιστικά, με λασπολογιές και προσωπικές 
επιθέσεις ενάντια σε στελεχη του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ, ειδικά τον Γ.Γ. της οργάνωσης, τις διαδικασίες 
εκλογής του κλπ και αφήνονται εδώ να τα βλέπει και να τα αντιγράφει ο κάθε ταξικος και πολιτικος 
αντίπαλος ποστάροντας τα εδω και εκεί.  
Αυτός εν ο νέος λόγος και ο ...διάλογος;;;; Αυτό είναι που επιζητούν κάποιοι που διακυρήσουν εδώ 
να μην γίνονται τέτοια σχόλια αλλά τα επιτρέπουν να γίνονται;;;; !!! Και όλα αυτά με μια ρητορική 
της δεξιάς και της χειροτερης κατασυκοφάντησης του κόμματος όχι για τα οποια υπαρκτά λάθη του 
αλλά το να του φορτώνουν την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, την τραπεζική ληστεία κλπ. Λυπάμαι 
αλλά οταν βγαίνουν οι μασκες τελειώνει και όποια κοροιδία στήνεται. Και ασφαλως δεν μιλώ για 
φίλους και μέλη του κόμματος που έχουν παράπονα και δεν ψήφισαν είτε ψήφισαν αλλά θέλουν να 
πουν μια άποψη και μια εισήγηση. Η ύπαρξη εδώ των συγκεκριμένων ποστ ειναι κόλαφος στην 
λεγόμενη """αγνή""" προσπάθεια κάποιων. 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Jack London Ρε Μάκη συγγνώμη δηλαδή που επεμβαίνω αν τζαι δεν θέλω να γινεί η σελίδα 

"οικογενειακές ιστορίες", αλλά αν κατεβεί το κόμμα στην βάση του κόσμου, νομίζεις εννά συζητά την 

άρνηση της άρνησης του Ατόρνο? Τούτα που θκιαβάζεις δαμέσα, τούτα εννά ακούσεις τζαι που τον 

πολλήν τον κόσμο που δηλώνει αριστερός και διαμαρτύρεται. Εν λαλεί κανένας να κατεβάσετε την 

κκελλέ σας τζαι να δέχεστε αδιαμαρτύρητα ότι μαλακία λαλεί ο καθένας, αλλά οφείλετε να μείνετε 

τζαι να βάλλετε τες θέσεις σας ακόμα τζαι αν ο άλλος λαικίζει ή λαλεί ψέματα ή εν άδικος ή εν ξέρω 

τζαι εγώ τί. Άλλωσπως παραιτάτε τζαι ελάτε στο στέκι φιλοσοφίας να κάμουμε την συζήτηση για τον 

Ατόρνο. 

Makis Kazakeos Δηλαδή επειδή κάποιοι στους καφενέδες π.χ. βρίζουν και δεν είμαστε εκεί να τους 

ακούσουμε γιατί αν είμαστε θα απαντήσουμε, εδώ που βλέπομε τους οχετούς να μην απαντάμε και 

να μην ζητάμε να διαγραφούν αυτά τα ποστ;;;;;; Εν νομίζω να συμφωνάς με τούτο. 

George Melachrinos Makis Kazakeos, η διαγραφή των posts που αναφέρεις (και δηλώνω οτι δεν ξερω 

ποια ειναι, μάλλον δεν τα ειδα, ουτε ξερω σε ποιους αναφέρεσαι), δεν θα αναιρέσει ποσώς την 

ύπαρξη τους. Αν ειναι όντως τέτοια, γιατι δεν εκτιμάς, οτι θα βρουν τον ρόλο που τους αξίζει: τον 

σκουπιδοτενεκέ;; Χαρακτηρίζουν αυτούς που τα έγραψαν, και κρίνονται ανάλογα! Αν σε ενδιαφέρει, 

και μάλλον σε ενδιαφέρει, μείνε σε οσα μπορείς να κρίνεις θετικά: απόψεις, ιδέες, προτάσεις, που 

μπορουν να σπάσουν ενα κέλυφος "ιδιότυπης" απομόνωσης πολλών προοδευτικών ανθρώπων απο 

το κίνημα (τοσο της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, οσο και ευρύτερο). 

Makis Kazakeos Για όλους συμφωνούν με τα πιο πάνω απλά να ρωτήσω εγώ κάτι. Εσάς τι σας ενοχλεί 

να σβηστούν σχόλια που αποτελουν προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και απαξιώση προς στελέχη του 

ΑΚΕΛ;;;; Αφού θέλετε δήθεν διάλογο νομίζετε θα κάνει κανείς διάλογο μαζί σας όταν το σβήνετε;;;; Ή 

μάλλον συμφωνείτε μ' αυτά που γράφονται;;;; Για αυτό σας λέω ότι ακροβατάτε σε κάποια 

πράγματα !!!!! 

George Melachrinos Μαζί "τους", Makis Kazakeos, διάλογο, μονο εσυ κανεις μάλλον. Εγω σου 

ανέφερα οτι δεν ξερω καν σε ποιους αναφέρεσαι, και σε ποια σχόλια. Μου θυμίζεις μια σκηνή απο 

https://www.facebook.com/jack.london.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi


  

226 
 

μια εξαιρετική ταινία του Yilmaz Guney, στην δεκαετία του '80, σε συνθήκες ανοικτής χούντας στην 

ΤΟΥΡΚΙΑ: οι κυριες που ήθελαν να φωτογραφηθούν στο ειδυλλιακό τοπίο του χωριού, με τα 

υποσιτισμένα παιδάκια, έφεραν άσπρα τούλια να σκεπάσουν τους σωρούς απο κοπριές δίπλα τους, 

μη φαίνονται στην φωτογραφια.... Και το σχόλιο του γέρου ηταν "οσο κι αν τα σκεπάζετε, εκει ειναι 

και βρωμανε". Αν εσυ εχεις σκοπό της ζωής σου να τα σκεπασεις, ΟΚ. Αν παλι νομίζεις οτι 

"διαγράφοντας" τα, τα εξαφάνισες κι απο τα μυαλά και τις συνειδήσεις όσων τα κουβαλούν, παλι 

ΟΚ. Αλλα σίγουρα, το αποτελεσμα που εχεις, σε οτι με αφορα, ειναι να μην ασχοληθώ ξανα με το τι 

γραφεις ή προτείνεις. Καλη συνεχεια. 

Sotos Ktoris Μάκη η αναφορά σου στην Ομάδα Κύπρος από που προκύπτει; Καλό είναι να μην λέμε 

ότι θέλουμε. Και να μην βλέπουμε παντού εχθρούς. 

Makis Kazakeos Απάντησα και πιο κάτω και δεν πήρα καμιά απάντηση γιατί φαίνεται δεν υπάρχει. 

Εγώ βλέπω ότι ο άνθρωπος που γράφει την διακύρηξη του γκρουπ και αλοιώνει το έμβλημα του 

ΑΚΕΛ, δεν απαντά γιατι το έκανε, δεν τηρεί αυτά που διακυρήτει για λασπολογια κλπ και έχει σαν 

cover του την Ομάδα Κύπρος ε αντιλαμβάνομαι ότι την εκπροσωπεί κιόλας. Εκτός αν είναι πάντα 

κατα το δοκούν είμαστε το ένα ή είμαστε το άλλο. Και η ομαδα κύπρος εξ όσων γνωρίζω εν πολιτική 

ομάδα και όχι κάτι άλλο. Οποταν φίλε Σώτο εγώ δεν βλέπω παντού εχθρούς, βλέπω ανακόλουθους σ' 

αυτά που λένε και πράτουν. Βλέπω κάποιους από διάφορους χώρους ή ομάδες οχι απλα να 

υποβάλουν στο ακελ εισηγήσεις αλλα να αλλοιώσουν το έμβλημα του, να επιτείθενται με 

προσωπικούς χαρακτηρισμούς σε στελέχη κλπ. 

Antonis Theocharous Καζακαιος ο προασπιστης της πολιτικης αγνοτητας 

Antonis Theocharous Καζακαιος ο προασπιστης της πολιτικης αγνοτητας 

Makis Kazakeos Ασφαλώς και βλέπω εχθρούς εκεί που υπάρχουν εχθροί και εχθρός μου εν όποιος με 

βρίζει, με απαξιώνει, με υποτιμά και συνεχίζει να μην απαντά σ' αυτά που τον ρωτώ όσον αφορά 

θέματα που έχουν να κάνουν πολύ βαθειά με τον αλληλοσεβασμό των όσων πραγματικά ή δήθεν 

ενδιαφέρονται να πάει το κόμμα μπροστά. Αρχίζει ένας δήθεν διάλογος για θέσεις και προτάσεις και 

αμέσως βλέπουμε στο γκρουπ αυτό συγκεκριμένο ποστ απο τους ιδρυτές του μάλιστα που 

αναφέρεται ονομαστικά στον Γ.Γ. της ΕΔΟΝ μέσα από ένα οχετό βρισιών και ανακριβειών. Απο χτες 

προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι ότι καλύτερο να υπάρχει εκείνο το ποστ στην σελίδα 

που μάλιστα ακολούθησε μετά έντονη συζήτηση με διάφορα ανήκουστα από ανθρώπους που 

έχασαν θεσούλες γιατί δεν τους υποστήριξε το κόμμα και συνεχίζουν και σήμερα να προκαλούν και 

οι διαχειριστές του γκρουπ μας απαντούν επέα πτερόεντα. Η αναφορά μου στην ομάδα κύπρος έχει 

να κάνει ασφαλώς με τον άνθρωπο που έγραψε εδώ ότι δεν θα πρέπει να βρίζουμε ή να 

λασπολογούμε και ενώ του ζητούμε να σβήσει τέτοιο ποστ η απάντηση του είναι συνεχής ένα copy 

paste σαν τον Τσουρούλη ένα πράγμα και έχει και cover του την ομάδα κύπρος και όπως 

παραστατικά αναφερόμαστε και στο ποιόν του κάθενος ετσι κι αυτού. Γιατί αν το ποιόν που 

κατακρίνεται για τον Γ.Γ. της ΕΔΟΝ εν η οικογένεια του ή η θέση του τα 

ότε ο καθένας κρίνεται για τα πάντα του. Στις εκλογές και τωρά το cover του Χρίστου ήταν το 

έμβλημα του ΑΚΕΛ. Οπόταν αν κάποιοι σήμερα από τα έξω από τα αριστερά, από τα δεξιά δεν ξέρω 

γω απο που θέλουν να συζητήσουν με το ΑΚΕΛ για όλα αυτά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να 

ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ τους θεσμούς του, τα στελέχη τους και όλους εμάς που δεν διστάσαμε να το ψηφίσουμε 

τίμια και περήφανα όπως κάνουμε πάντα.  

Με λίγα λόγια για να τελειώνω αν μας ήθελαν στο γκρουπ να κάνουμε διάλογο και όχι απλα να 

μιλούν μόνοι τους θα έσβηναν εκείνο τον οχετο. Αλλα φαίνεται όχι γιατί ένα δυο στελέχη του ΑΚΕΛ ή 

https://www.facebook.com/ktoris?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/antonis.theocharous?fref=ufi
https://www.facebook.com/antonis.theocharous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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και απλά του μέλη που μπήκαν εδώ να γράψουν κάτι αμέσως δέχθηκαν οχετό ύβρεων. Οπόταν η 

μπάλα είναι απο χθες στα πόδια του οποιου είναι διαχειριστής εδώ για να διορθωθεί η κατάσταση. 

Και να να παραμεινουν εκεί φίλε δεν θα πανε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας ολοένα και κάποιος θα 

τα βλέπει και θα αυνανίζεται δημόσια γράφοντας την μαλακία του. 

Antonis Theocharous Ενώ εσυ δεν αυνανιζεσε αφου όπως λες στο about tou Fb γιου αρ ιντερεστετ ην 

γουμεν 

Makis Kazakeos χαχαχα βλάκα εσένα γράφει ιντερεστ ιν μεν;;;; χαχαχαχαχαχ βλακαααααααααααααα 

μα πως σας κάμουν τζιαι καθηγητές ρεεεεεεεε;;;;;;;;;; χαχαχαχαχαχα 

Makis Kazakeos Ευτυχώς που μελετάς λίγο την σελίδα μου να μάθεις πέντε πράγματα αμόρφωτε 

μικροαστέ καθηγητάκο... Σε καίει πολύ που δεν σιωπούμε στις μαλακίες σου ε;;;;;; !!!!! 

Antonis Theocharous Δεν με πειράζει να λέει interested in nen ομοφοβηκε 

Τις γυναίκες ερωτησες τες? 

Antonis Theocharous Καλύτερα καθηγητακος πάρα τυφλωμενο πιονακι σαν εσένα 

Antonis Theocharous Δεν με καίει τίποτα βολεμενε, αντε να κάνουμε καμία συναυλία να πάρουμε 

προμηθειουλλα 

Makis Kazakeos εν τζιαι ξερεις καλά ρε γάρε ... ενεν προμήθεια που παίρνω... φέρνουν μου γενέτζιες 

αφού εν βρίσκω μονος μου χαχαχαχαχ... τελικά έχεις χάζιν σαν εκείνα τα φασιστάκια στο γκρουπ 

κυπρος πολιτική που όταν τελείωναν οι μαλακιές δήθεν πολιτικά επιχειρήματα άρκεφκαν τα 

προσωπικά. Και συ το άρκεψες το προσωπικό χτες για αυτό πήρες απάντηση την επιστολή σου. Α και 

τα φασιστάκια ελαλούσαν τζιαι κανένα πολιτικό εσύ άρκεψες ... Χρίστο έχω εμπάθεια μαζί σου γιατί 

ο παπάς σου εν με ψήφισεν αχαχαχαχαχαχαχαχαχα 

Makis Kazakeos εν τζιαι ξερεις καλά ρε γάρε ... ενεν προμήθεια που παίρνω... φέρνουν μου γενέτζιες 

αφού εν βρίσκω μονος μου χαχαχαχαχ... τελικά έχεις χάζιν σαν εκείνα τα φασιστάκια στο γκρουπ 

κυπρος πολιτική που όταν τελείωναν οι μαλακιές δήθεν πολιτικά επιχειρήματα άρκεφκαν τα 

προσωπικά. Και συ το άρκεψες το προσωπικό χτες για αυτό πήρες απάντηση την επιστολή σου. Α και 

τα φασιστάκια ελαλούσαν τζιαι κανένα πολιτικό εσύ άρκεψες ... Χρίστο έχω εμπάθεια μαζί σου γιατί 

ο παπάς σου εν με ψήφισεν αχαχαχαχαχαχαχαχαχα 

Antonis Theocharous Πολύ ωραία συνέχισε 

Ερμηνεύεις, παραφράζεις και χαιρεσε 

Antonis Theocharous Με τα λάθη που εοανε Χριστοφιας ομοκογουμενως δημιουργήθηκε εμπάθεια 

Makis Kazakeos Ομοκογουμένως δημιουργήθηκε εμπάθεια στον κάθε φασίστα που δημιούργησε την 

περιρέουσα ατμόσφαιρα και τους μηχανισμους του συναγερμού και ακολούθησαν οι κάθε λογής 

λογής καιροσκόποι, τυχοδιώκτες, ανόητοι, ανώριμοι κλπ σαν του λόγου σου !!!!!! Αλλά εσύ αφού 

είπες εν πολλά πιο πριν που είχες την εμπάθεια για οικογενειακους λόγους και όχι για πολιτικους. 

Antonis Theocharous Το κουτί που ζεις δεν σε αφήνει να δεις την εικόνα 

Απλά εκτελεις εντεταλμενη υπηρεσία. 

Όσοι έχουν αντίθετη άποψη να φιμωθουν 

Όλοι είναι φασίστες επειδή έτσι κρίνει το άρρωστο μυαλό σου 

Eliophotos Nikandrou Eliophotou Αχαχαχαααααα..... Καληνύχτα Κεμάλ... 
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Makis Kazakeos Antonis Theocharous εσένα η άποψη σου δηλαδή η αντίθετη ποιά ήταν;;;; εν τζιαι 

έγραψες πούποτε έστω και μισή κουβέντα άποψη. Το μόνο που έγραψες είναι ....Ναι παραδέχομαι 

έχω εμπάθεια μαζί σου, είσαι τζιουνιορ για αυτό είσαι εκεί και άλλες μαλακίες. Την άποψη που την 

έγραψες και σε φιμώσαμε;;;;;; !!!!!!! 

Makis Kazakeos Εσένα ρε Θεοχάρους ας σε κρίνει ο καθένας γιατί τα έχεις με το ΑΚΕΛ με την 

επιστολή σου που έστειλες μετά την αποτυχία σου την προσωπική να εκλεγείς Αντιπρύτανης του 

ΤΕΠΑΚ. Πίστεψε με εν έχω πρόβλημα να ασχολούμαι συνέχεια μαζί σου όσα και να γράψεις όπως 

έκαμμα με τον κάθε φασίστα για 8 χρόνια τωρά στα φασιστογκρουπ που έβριζαν την αριστερά, τον 

σοσιαλισμό, το ΑΚΕΛ, τα πάντα και εν είδα ποτέ σας να υπερασπιστείτε αρχές και αξίες γιατί 

εβουρούσετε για τις θεσούλες σας. Η επιστολή σου απο μόνη της σε στέλει στο χρονοτουλαπο της 

ιστορίας σαν ένα συμφεροντολόγο καιροσκόπο που πούλησε ιδανικα (αν είχες ποτέ) και κόμμα για 

τα δικά σου. Γεια !!! 

 

"Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί Φοιτητές, 

 

Εν πρώτοις θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους συναδέλφους για την εκλογή τους και να τους ευχηθώ 

κάθε επιτυχία στο έργο τους. 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που πίστεψαν σε μένα και στήριξαν την 

υποψηφιότητα μου. Ήταν, ομολογουμένως, μια δύσκολη και άνιση μάχη όπου επιστρατεύτηκαν 

κομματικοί μηχανισμοί, εφημερίδες, κλίμα τρόμου, εκφοβισμοί, πρώην πρυτάνεις, νυν πρυτάνεις, 

υπουργοί και ακόμη πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας (που παρά το γεγονός ότι δεν ήξερε που είναι 

το Μαρί εξέφρασε εντονότατη θέση και άποψη για την αντιπρυτανεία του ΤΕΠΑΚ). Προσωπικά 

θεωρώ τον εαυτό μου νικητή στην μάχη της αξιοπρέπειας και αρχών. Αυτό για μένα έχει ουσία και 

όχι η θέση και το αξίωμα. 

 

Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΠΑΚ ενωμένη και να σταθούμε 

όλοι δίπλα στην νεοεκλεγείσα ηγεσία μας. 

 

Ως ιδεολόγος θα παραμείνω πάντα στις επάλξεις υπηρετώντας τις αρχές, αξίες και ιδεώδη μου. Θα 

είμαι πάντα δίπλα στους συναδέλφους μου και στους φοιτητές. 

Με θερμούς χαιρετισμούς 

 

Αντώνης" 

Pentaliotis Panayiotis (που παρά το γεγονός ότι δεν ήξερε που είναι το Μαρί εξέφρασε εντονότατη 

θέση και άποψη για την αντιπρυτανεία του ΤΕΠΑΚ) Ο,τι εχρειάζετουν ας πούμε για μιαν επιστολή 

που αφορά την αντιπρυτανεία του ΤΕΠΑΚ 

Antonis Theocharous Το είπε και το κατέθεσε  

Δρν ήξερε τα του οίκου του και εμπλακηκε στις πρυτανικες 

Pentaliotis Panayiotis Δεν κατέθεσε έτσι πράμα και μεν αρκεφκεις και εσύ το ιδιο τροπάριο. Μονο 

μια εφημερίδα εγραψε ακριβώς τι ειπε και δεν ηταν η Χαραυγή. Ηταν ο ΠΟΛΙΤΗΣ και το εγραψε 

πανω πανω διπλα στα παραπολιτικά της θυμούμαι, οτι ποτε δεν ειπε οτι δεν ηξερε που ειναι το 

Μαρί. Αλλά αμα ειναι να σε συμφέρει εσένα ως προς την ..επιχειρηματολογία γιατι το Μαρί εφταίξε 
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που εσυ εν επιασες την αντιπρυτανία ως ιδεολόγος. εν οκ . χρησιμοποία το. Αλλοι εφκηκαν προέδροι 

με το Μαρί. 

Antonis Theocharous Μόνο όσοι στηρίζουν τον πλέον αποτυχεμενο πρόεδρο στην ιστορία της 

Κύπρου είναι ιδεολογοι 

Pentaliotis Panayiotis ΛΟΛ. Εν ειπα ποτέ μου οτι ειμαι ιδεολόγος , αγαπώ το εμβλημα που μου του 

εκαμετε το μισο μαυροασπρο εκει πανω. <3 μονο αγάπη. 

Antonis Theocharous Hahaha mono agapi 

Pentaliotis Panayiotis Που εν πάσει περιπτώσει, ποτε δεν ειπε ετσι πράμα ο τέως ΠτΔ απλά εν τουτη 

η περιρέουσα που την υιοθετήσαν ολοι. Και μετά κλάινε για άλλες περιρέουσες. 

Makis Kazakeos Ο άνθρωπος για να καταλάβεις Παναγιώτη μου αν δεν τα είδες, κάτω από το εμετικό 

ποστ του Αττα, η πρώτη του ατάκα που έγραψε ... ρε χριστοφια τζιουνιορ επιασες την θεση γιατι 

είσαι τζιουνιορ και παραδεχομαι εχω εμπαθεια μαζί σου... Αυτός εν ο πολιτικός λόγος που θέλουν 

κάποιοι να μεταφέρουν στο κόμμα. 

Antonis Theocharous Ναι ρε επιβλήθηκε, δρν είπα ότι είναι ανίκανος αλλά καλώς ή κακώς 

επιβλήθηκε 

Antonis Theocharous Και εσύ προσπαθείς ως τραμπουκος να φιμωσεις όποιον λέει τγν άποψη του 

Antonis Theocharous Έχεις συμφέροντα και δρας με ιδιοτέλεια 

Makis Kazakeos Και σένα το μυαλό σου δέχθηκε την επιβολή της εμπάθειας ενώ εμάς από την πρώτη 

στιγμή δημιούργησε αισθήματα αντίστασης. Αυτή εν η διαφορά μας και δεν θα γεφυρωθεί ποτέ αν 

δεν αποβάλετε την εμπάθεια σας ενάντια στο κόμμα. Τραμπούκος είσαι και φαίνεσαι γιατί στο ποστ 

του Αττα το πρώτο σου σχόλιο ήταν να βρίσεις βασικα τον Χρίστο. Ευτυχώς που εν το σβήνουν τελικά 

εκείνο το ποστ να φαινεται ποιός το άρκεψε όλο αυτό αλλά και ποιός πρώτος μας μίλησε για 

προσωπικά. Συνέχισε να μιλάς για ιδιοτέλειες κλπ και γίνεσαι ρεζίλι γιατί η επιστολή σου πλεον ειναι 

εκεί και την βλεπει ο κόσμος. 

George Melachrinos Makis Kazakeos, νομίζω τώρα μπορείς να αξιολογήσεις καλυτερα, την 

παρατήρηση μου! Ναι, ο κόσμος βλέπει.... Και κρίνει!!! 

Antonis Theocharous Να σου στείλω την πρωτότυπη  

Ρεζίλι στα μάτια σου ας γίνομαι γιατί είσαι ένα πιονακι και δεν σε λαμβάνω υποψη 

Makis Kazakeos εν με λαμβάνεις υπόψη εν με λαμβάνεις υπόψη έχει που τα χτες χωρίς καν να σου 

απευθύνω τον λόγο άρκεψες να μου λαλείς τις ανοησίες σου και την βλακεία σου και την εμπάθεια 

σου και την προσωπική σου επίθεση γιατί εν έμαθες ποτέ να ακούεις και κάτι διαφορετικό που τζίνο 

που έχεις στο θολωμένο σου μυαλό !!!!!!! 

Makis Kazakeos Ναι ας μεν το σβήσουν εν έχει πρόβλημα. Ναι ας βλέπει ο κόσμος ποιοι έχουν 

εμπάθεια και λειτουργούν ως παπαγαλάκια των ταξικων μας αντιπάλων. Δεν παύει όμως αυτοί που 

τα έγραψαν να μην γίνονται πιστευτοί ότι θέλουν ένα τίμιο διάλογο με το κομμα ή τα στελέχη του ή 

τους φίλους και υποστηρικτές του. Και οχι απλά δεν γίνονται πιστευτοί γιατί μετά από δύο μέρες 

εκκλήσεων κλείνουν τα αυτιά τους αλλά είναι και προκλητικοί να μας λενε σε διάφορα ποστ ότι 

θέλουμε να τους φιμώσουμε (τις ύβρεις τους) ή οτι γράψαμε για αυτό στον τοίχο μας και δεν 

...δικαιούμαστε !!!! Ενώ αυτοί για χρόνια τώρα δεν έμεινε κουβέντα που δεν την είπαν για το ΑΚΕΛ 
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ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΣ με τον χειρότερο τρόπο και στην πτώση των ποσοστών του και τώρα κλαίνε σαν τις 

πένθιμες χήρες. 

Ξέρεις τι ενοχλεί περισσότερο ρε φίλε;;;; Ότι μόλις μπει δαμέσα ή κάπου αλλού ενας του ΑΚΕΛ 

ΚΑΝΕΝΑΣ τους δεν βλέπει τι έχουμε να πούμε αλλά αμεσως ...... α εν κοματόσκυλο τούτος να του 

κάνουμε επίθεση !!!!!!!!!! ..... και μετά μας λένε ότι θέλουμε να τους φιμώσουμε γιατί ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

να δείξουν σεβασμό στους θεσμους και τα άτομα. Και σεβασμό οχι για τις πολιτικές απόψεις αν 

διαφωνούν με αυτές.... δικαίωμα τους.... αλλά την ίδια την λειτουργία του κόμματος. Ε να σου πω 

κάποιοι εδώ έχουν στοχοποιημένο το να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα μέσα από μια 

ατέρμονη αντιπαράθεση δήθεν προτάσεων που π.χ. αν δεν γινούν αποδεκτές από το κόμμα να 

δηλώνουν μετά για την ξεροκεφαλιά, τον αναχρονισμό του κλπ. Το φτηνό τούτο κόλπο το ζήσαμε και 

επι αδησοκ. 

Nicholas Valanides Τζιαι για όσους θυμούνται, τζιαι οι πολιτικές θέσεις αναφορικά με το Κυπριακό 

θυμίζουν αδησόκ. 

Makis Kazakeos Ποιού οι πολιτικές θέσεις;;; Του ΑΚΕΛ;;; Για ποιές πολιτικές θεσεις μιλάς Νικόλα 

μου;;; 

Nicholas Valanides Makis Kazakeos της εκ των δεξιών και φιλελεύθερων καταβολών κριτικής ρε. Σε 

τούτη τη συζήτηση υποστηρίζω σε ! 

George Melachrinos Μάκη, μέτρησε τους, δες το σύνολο, δες τα υπόλοιπα, κι αποφάσισε αν θα 

ασχοληθείς κι αλλο, με οσους εχουν αυτήν την στάση που περιγράφεις.... 

Makis Kazakeos ε για αυτό σε ρώτησα ρε για να διευκρινήσουμε ακριβώς χαχαχαχα. Εν σε πολλές 

συζητήσεις που συμφωνούμε έστω κι αν έχουμε διαφορετική γενική προσέγγιση και αστον καθένα 

να λαλεί ότι θέλει έχοντας παρωπίδες είτε για όποιους εν μεσα στο κόμμα είτε για όποιους έχουν 

άλλες απόψεις καλοδεχούμενες γιατί εν καλοπροαίρετες όπως εσύ. Οκ για το Κυπριακό εγω έχω τις 

δικές μου απόψεις σχετικά με τα "δεξιά" και "αριστερά" και ευχαριστως τα συζητώ. 

Makis Kazakeos George Melachrinos Εν θέμα αρχής φίλε. Θα ασχολούμαι μαζί τους για να τους 

καταδυκνείω την υποκρισία τους. Εν βασική προυπόθεση για πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να 

επικαλείται ο άλλος δημοκρατικό ανοικτο διάλογο και επειδή είπεν κάποια πράγματα λάθος ή σωστά 

ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ μη βρίζοντας κανένα, να κατεβαίνει σε άλλο ποστ με οχετό απαξίωσης, 

συκοφάντησης και βασικά όχι απλά να του επιτείθεται αυτού αλλά γενικά όλων των μηχανισμών κλπ 

του κινήματος. Σόρρυ παιθκιά. Εν θα βρεθούν κατηγορούμενοι τωρά τζίνοι που με σσίλιες στερήσεις 

εν τζιαμε τζιαι παλέφκουν με όλα τα λάθη και αδυναμίες τους ασφαλώς και να τους κρίνει ο καθένας 

που τον καναπέ τού ή που με την ρητορική του τα τελευταία χρονια έπεισε απληροφόρητους να μην 

ψηφίσουν. Λυπούμαι αλλα όλα έχουν τα ορια τους και αν δεν το καταλάβουν γιατί εξίσταμε και 

ενίσταμε εν δικο τους πρόβλημα. Εγώ προσωπικά με πολλούς που τούτους τα ειπαμε και κατ' ιδίαν 

και ξέρουν καλά ότι τα πραγματικά λάθη και αδυναμίες τα στηλιτεύω και μάλιστα πιο δυνατά απο 

αυτούς αλλά την λαθολαγνεία, τον μηδενισμό, το αυτομαστίγωμα δεν θα τα δεχτώ ποτέ. 

George Melachrinos Makis Kazakeos , συμφωνω απόλυτα. Το έκανες. Η παρατήρηση μου, αφορα την 

συνεχεια που δινεις. Αν εχεις όρεξη, μπορείς να ξοδέψεις και την ζωη σου ολη, με αυτη την δουλεια. 

Ή, λέω ´γω τώρα, μπορείς να δεις το αλλο, το διαφορετικό, στην θετική του προοπτική. Και να μην 

ασχολείσαι αλλο με μια χωρις αποτελεσμα αντιπαράθεση! 

Makis Kazakeos George Melachrinos η διαφορά κάποιων με κάποιους άλλους ειναι οτι δεν φείδονται 

κόπων και χρόνου για τα πιστεύω τους. Ναι το συζητώ έχει που τα χτες αλλά σίγουρα φίλε μαζόχας 
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δεν είμαι να συνεχιστεί επ άπειρον τούτη η κουβέντα. Αν οι ίδιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι τούτα που 

λεν κάμμουν ζημιά τότε ζωή σε λόγου τους. 

George Pittas Στο group εχουν ήδη κατατεθεί πολύτιμες σκέψεις, προτάσεις και προβληματισμοί για 

το πως θα πρέπει να υπάρξει η Αριστερά κατά συνέπεια και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο. Σκέψεις 

μπολιασμένες με επιστημονικότητα και ουσία. Αντί λοιπόν να επενδύουμε εκεί, σκοτώνουμε χρόνο 

και φαιά ουσία σε στείρες "συζητήσεις" όπου ο κάθε ένας, κάποιοι τέλος πάντων, βγάζουν στη φόρα 

το γινάτι τους. Προφανώς ΔΕΝ τους ενδιαφέρει η συζήτηση, προφανώς ΔΕΝ τους ενδιαφέρει καμία 

σκέψη, κανένας προβληματισμός, καμία πρόταση, εκτός ΑΝ συμπίπτει α-κρι-βώς με όσα έχουν ήδη 

στο μυαλό τους. Εξοντώνοντας τη Διαλεκτική, στο όνομα της τιμής της Αριστεράς. Με άλλα λόγια, 

ανακυκλώνοντας τις νοοτροπίες που έχει ήδη πληρώσει η Αριστερά πανάκριβα, διεθνώς. 

George Melachrinos Συμφωνω απολύτως!! 

George Pittas Ε! Μα πια! Εξηντάρισα, μεγάλωσα ενηλικιώθηκα μέσα στο Κίνημα, και μάλιστα στην 

εφηβεία μου μέσα στη δικτατορία και, κάθε απόπειρα ουσιαστικής συζήτησης κυριολεκτικά πνίγεται 

με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στην απεραντολογία, την τυπολατρεια και τα φουσκωμένα "εγώ". 

Νισάφι! 

Makis Kazakeos Κ. Πίττα αν με πιάνει κι εμένα αυτό το κολάνι ότι δεν με ενδιαφέρει η συζήτηση αλλά 

καταπιάνουμε με την "τιμη της αριστεράς" θέλω να σας πληροφορήσω το εξής γιατι δεν σας έχω 

φίλο στο φβ και πιθανό να μην βλέπετε τις απόψεις μου. Και δεν γράφω το "εγώ" για να 

...φουσκώσω οτιδήποτε (ήδη είμαι φουσκωμένος χαχαχαχαχα) αλλά για να ξεκαθαρίσω αυτά που 

εσείς λέτε για την πρόθεση διαλόγου. Εγώ προσωπικά είναι καθημερινα για χρόνια που γράφω τις 

απόψεις μου για το κόμμα, την αριστερά κλπ για τοςυ αγώνες που δόθηκαν δεν δοθηκαν κ.α. Με 

πολλες πρωτοβουλίες για διάφορα θέματα. Εδώ δεν έβαλα το εγώ καθόλου παρα μόνο όταν στα 

επιχειρήματα μου γιατί πρέπει να υπάρχει ΣΕΒΑΣΜΟΣ π.χ. σε ένα θεσμό οπως ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ 

(δηλαδή σ' όλη την οργάνωση) η απάντηση που πήρα ήταν ότι έχω συμφέροντα. Και αναλύοντας τον 

κύριο κατάθεσα επιστολή του που μου έστειλαν φίλοι εδώ που αποκαλύπτει το γιατί τρέφει 

εμπάθεια για το κίνημα. Οπόταν θα συμφωνήσεις μαζί μου αντιλαμβάνομαι ότι πέραν από τις θέσεις 

για όποιο θέμα μια βασική πτυχή είναι να διαφυλακτεί και ο αλληλοσεβασμός. Για μενα αυτή εν 

ουσιαστική συζήτηση. 

George Pittas Ναι, σας έκανα αίτημα αλλά υποθέτω το απορρίψατε. Με ενδιέφερε να σας 

παρακολουθώ, αλλά. 

Makis Kazakeos Προς ..λαού... Δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα !!!! Αμέσως να σας προσθέσω. 

Απολογούμαι γιατί παιρνω πολλες πουτζίνες τες ρικουέστ χαχαχαχαχα και καποτε μπορει να μεν 

αποδεκτώ και κάποιον που θέλω να αποδεκτώ !!!! 

Antonis Theocharous Ο καθένας για να αποτραβηχτεί από το κόμμα είχε κάποιους λόγους. Εσυ 

επικεντρώθηκες σε μια επιστολή που κάποιοι σου έστειλαν και συνέδεσες την ειλικρινή μου 

παραδοχή για εμπάθεια με την αποτυχία εκλογής μου. Δεν έκανα εγω τέτοιο συνειρμό η παραδοχή. 

Εσύ εξήγαγες αυτό το συμπέρασμα. Η ανταλλαγή μυνημάτων με τον Χρίστο με οδήγησε σε 

αυτοκριτική (άγνωστος όρος ως φαίνεται για εσένα) και κατέληξα στο να απολογηθώ γιατί 

πραγματικά υπέπεσα σε ενα λάθος το οποίο ο πατέρας του και κάποιοι έμμισθοι έκαναν διαχρονικά 

εξοστρακίζοντας τον "γιο της Κούλλας" από το ΑΚΕΛ. Η θέση μου οτι επιβλήθηκε ο Χρίστος ί 

παραμενει αναλοίωτη. Είναι ικανός και αγαπά το ΑΚΕΛ αλλά αφού το όνομα του πατέρα του ακόμα 

και εντός ΑΚΕΛ δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς θα μπορούσε να προσφέρει από αλλο πόστο. 

https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.melachrinos?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/antonis.theocharous?fref=ufi
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Antonis Theocharous Εσύ ως προστάτης της ιδεολογικής αγνότητας, ως προασπιστής του κόμματος 

από εμάς τους φασίστες, ως ο μοναδικός που πρόσφερε βρήκες επιστολή (την όποία έχω στον τοίχο 

μου) για να συνδέσεις τις απόψεις μου (οσο ατυχείς και αν είναι στα μάτια σου) με αλλότριους (κατ' 

εσενα λόγους). Αυτές οι νοοτροπίες εκαναν ζημιά όπως και άτομα όπως εσένα 

Makis Kazakeos Το ποιοί κάνουν ζημιά στέλοντας δημοσια επιστολές για τον πρώην πρόεδρο και το 

μαρί κλπ εν πασιφανές και δεν χρειάζεται καμιά περαιτέρω επεξήγηση. Θεωρώ ότι τίμιο θα ήταν εκ 

μέρους σου να παραδεκτείς ότι έκανες λάθος στην επιστολή σου πάνω στην απογοήτευση σου και 

αυτό θα ήταν και ανθρώπινο και αποδεκτό και υπερ σου. 

Το ότι επιμένεις ότι ο Χρίστος επεβληθηκε είναι η συνέχεια των προσβολών σου σε μια πλειάδα 

στελεχών της ΕΔΟΝ και της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ που τους αποκαλεί και συ αρνία όπως ο κάθε 

συναγερμικός, φασίστας, τυχάρπαστος κλπ και δεν τους δίνεις το "δικαίωμα" της επιλογής που 

έκαναν ψηφίζοντας σε ένα συνέδριο και στο κ.σ. της οργάνωσης. Αυτές τις προσβολές ναι δεν τις 

δεχόμαστε έστω και αν εσύ τις ειρωνεύεσαι σαν προστασία της ιδεολογικης αγνότητας. Μόνος σου 

και πάλι παραδέχεσαι ότι το δίκό σου πρόβλημα με το κόμμα είναι προσωπικό (για την οικογένεια 

σου και μπορεί να έχεις και 1000% δίκαιο) αλλά αν αυτό είναι που καθοδηγεί να λες έχεις εμπάθεια 

με τον Χριστόφια ή και το κόμμα και να κρίνεις τα πάντα με αυτό το κριτήριο τότε ασφαλώς έχεις 

λάθος και πολύ φιλικά παρόλο που "βριστήκαμε" σου λέω να το κοιτάξεις. 

Costas Ierides Μάκη με όλη μου την εκτίμηση θα συμφωνήσω με τον George Pittas. Το ΑΚΕΛ είναι 

μαζικό κόμμα με πολλά στρώματα υποστηρικτών. Υπάρχουν τα κομματικά στελέχη αλλά και μεγάλη 

μάζα υποστηρικτών που δεν είναι μέλη. Μερικοί, μαλιστα, μπορεί να έχουν αποστασιοποιηθεί για 

πολλούς λόγους αλλά αναμένουν από την αριστερα τα σωστά μηνύματα για να επιστρέψουν (δεν 

αναφέρομαι σε μεμονωμένες περιπτώσεις που μπορεί να ενεργούν κακόβουλα). Δεν μπορούμε να 

συμφωνούμε πάντα όλοι με όλες τις απόψεις αλλά, σίγουρα μπορούμε να ακούμε ο ένας τον άλλο 

και να επιλέγουμε την σωστή κριτική, αφήνοντας κατά μέρος σχόλια που μειώνουν το επίπεδο της 

συζήτησης. Έχω ήδη καταγράψει μερικές καλές εισηγήσεις στην όλη συζήτηση. Μερικές τις 

συζητούμε μεταξύ μας εδώ και καιρό αλλά αργήσαμε να τις προωθήσουμε. Υπάρχει έξω στην 

κοινωνία μια νέα γενιά ανθρώπων οι οποίοι είναι έντονα κριτικοί και με το δίκαιο τους αν με ρωτάς. 

Μια γενιά που δεν μπορεί να περιμένει αλλά θέλει να ενεργεί άμεσα. Θα υπενθυμίσω ότι αυτό 

αποτέλεσε ένα από τα δυνατά στοιχεία της παγκόσμιας αριστεράς. Στοιχείο που οδήγησε σε 

επαναστάσεις, αγώνες και αλλαγές στην κοινωνία. Έγινε κριτική στο Χρίστο για την τοποθέτηση του. 

Καλώς ή κακώς έγινε και δεν είναι η ώρα πιστεύω για να το σχολιάσω εδώ. Από τη στιγμή που ο ίδιος 

ο Χρίστος το απόσυρε θεωρώ ότι το θέμα έπρεπε να κλείσει και να συνεχίσει η παραγωγική 

συζήτηση. Από εκεί και πέρα άποψη μου είναι ότι εμείς οφείλουμε να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα 

στην κοινωνία ότι ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ έστω και αν μέσα από τις διάφορες 

πρωτοβουλίες ακούγονται και πράγματα που είτε δεν θα μας αρέσουν είτε είναι εκτός πλαισίου. Το 

ΑΚΕΛ δεν έχασε την απήχηση του γιατί δέχτηκε κριτική (καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη). Την έχασε 

γιατί κάτι δεν κάναμε σωστά. Εϊτε αφορά δράσεις που έγιναν είτε αφορά δράσεις που έπρεπε και δεν 

έγιναν. Με όλη την αγάπη, λοιπόν, ας ακούσουμε χωρίς αντίδραση και ας νοιώθουμε αδικημένοι 

(αναγνωρίζω ότι πολλά πράγματα δεν είναι γνωστά στο ευρύτερο κοινό είτε έχουν παραποιηθεί από 

τα ΜΜΕ). Ας ακούσουμε και ας πάρουμε την ουσία που θα μας κάνει καλύτερους, πιο 

αποτελεσματικούς και θα μας επιτρέψει να φτάσουμε πιο κοντά στον κόσμο που απαιτεί από την 

Κυπριακή αριστερά περισσότερη διεκδίκηση και κυρίως πιο καθαρές πολιτικές προτάσεις. Ας 

στείλουμε το μήνυμα ότι τη στιγμή αυτή ακούμε ενεργητικά και χωρίς περιορισμούς οποιαδήποτε 

μορφής. Κλείνω με μια ακόμη επισήμανση. Ο Μάκης δεν ενεργεί ποτέ¨πολιτικά" και δεν έχει μάθει 

να κρύβεται. Έχει μάθει να εκδηλώνει τα αισθήματα του αυθόρμητα και με πάθος και όταν το κάνει 

https://www.facebook.com/antonis.theocharous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/costas.ierides.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?hc_location=ufi
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για τις μεγάλες του αγάπες (ΑΚΕΛ και ΟΜΟΝΟΙΑ) μπορούμε να αντιληφθούμε ότι γίνεται έντονος 

(όχι όμως προσβλητικός). Έκκληση προς όλους λοιπόν να ξεπεράσουμε όσα αναφέρθηκαν 

προηγουμένως και ας δούμε το δάσος και όχι μεμονωμένα το θέμα της συζήτησης. Καλή δύναμη σε 

όλους και απολογούμαι που μακρηγόρησα. 

Petros Attas Όχι προσβλητικός; Νομίζω είτε δε διάβασες τα σχόλια του είτε θέλεις να τα σύρεις κάτω 

που το χαλί Κώστα. Στα υπόλοιπα πάνω-κάτω συμφωνώ. Διαφωνώ όμως με τις ίσες αποστάσεις. 

Costas Ierides Petros Attas νομίζω να μείνουμε στο πραγματικό αντικείμενο της συζήτησης. 

Προτάσεις με εισηγήσεις. Αν πάμε σε άλλο επίπεδο τότε ο Μάκης θα έχει απόλυτο δίκαιο στο ότι ο 

σκοπός θα έιναι άλλος από την παραγωγή χρήσιμων εισηγήσεων. Έχοντας ασχοληθεί με την επίλυση 

συγκρούσεων θέλω να τονίζω κάτι συγκεκριμένο στο θέμα. Βασικός κανόνας στην επίλυση είναι να 

επικεντρωθείς στο κοινό ζήτημα / στόχο. Οι επιμέρους παράμετροι οδηγούν σε όξυνση και 

διαγωνισμό στο ποιός έχει περισσότερο δίκαιο από τον άλλο. Άποψη μου. Η σελίδα διαβάζεται από 

πάρα πολλά άτομα. Πιστεύει κανείς ότι όλοι συμφωνούν ή υποστηρίζουν τα ίδια πράγματα ή έχουν 

όλοι τον ίδιο στόχο. Ας μείνουμε λοιπόν στο θέμα. Προσωπικά έχω ενδιαφέρον να ακούσω απόψεις 

και εισηγήσεις διατυπωμένες πάντα με νηφαλιότητα και επιχειρήματα.. 

Petros Attas Όπως είπα πολλές φορές, είναι μέρος του πραγματικού αντικειμένου συζήτησης καθώς 

εκφράζει συγκεκριμένη νοοτροπία στελεχών, μελών και φίλων του κόμματος. Σύνδρομο καταδίωξης, 

αλλεργία στην κριτική, φοβίες, ελιτισμός, τουπέ, ξερολισμός, ιδεολογική αγραμματοσύνη και 

αποπροσανατολισμός, παλαιοκομματισμός, κλειστές πόρτες, απομόνωση κ.α. ΔΕΝ είναι προσωπικό 

με τον Μάκη, ούτε με τον Χρίστο. 

Costas Ierides Πέτρο να μου επιτρέψεις όμως να σχολιάσω κάτι σε σχέση με αυτό. Αν πχ εσύ ανήκεις 

σε μια οργάνωση, ομάδα, επιχείρηση κτλ και εκφράζεσαι με συγκεκριμένο τρόπο (μιλώ γενικά και 

δεν έχει σχέση με τα άτομα στα οποία αναφέρεσε) τότε μπορώ να χρησιμοποιήσω ως συμπέρασμα 

το ζήτημα και να κατηγοριοποιήσω όλα τα υπόλοιπα άτομα ή τον ίδιο τον οργανισμό κάτω από 

συγκεκριμένο χαρακτηρισμό? Φυσικά όχι. Όλοι μας φέρνουμε μέσα από τα βιώματα μας απόψεις 

και προκαταλήψεις. Αν τις αφήσουμε αφιλτράριστες τότε θα οδηγηθούμε σε απόλυτες απόψεις και 

πιθανά λάθη. Για αυτό άποψη μου είναι να μείνουμε καθαρά στο θέμα του στόχου της σελίδας. 

Εισήγηση και παράκκληση. 

Petros Attas Δεν είπα ΟΛΑ τα άτομα. Είπα ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Μεν κάμνουμεν άσκοπες 

διευκρινήσεις. 

Makis Kazakeos Costas Ierides Κώστα μου αγαπημένε σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια και για 

το ότι είμαι .....πελλός και φανατίκός χαχαχααα... Λόγια που μου εκφράζει ο Αττάς έχει που τα χθές 

και δεν ανάμενα να τα υιοθετήσεις και συ αλλά οκ δικαίωμα σου. Όσον αφορά τα σύνδρομα 

καταδιώξης Αττά εν εσύ που τα έχεις γιατί χάλια το φεστιβάλ, χάλια ο θηβαίος, ελιτισήτς ο χρίστος, 

χάλια ο άντρος, φασίστας ο μάκης ε τι θέλεις ρε ανώμαλε να κάμεις μαζί μας;;;; Να φύουμεν εμείς να 

έρτεις εσύ;;;;; Έλα γιέ μου και φέφκουμε !!!!! Αυτή εν η μόνη πρόταση που άκουσα που σένα. Να 

αμαυρώνεις τα πάντα που αφορούν το ΑΚΕΛ. ΣΕ ΠΡΟΣΒΑΛΑ ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΛΕΣ, ΣΟΥ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑ 

ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕΣ, ΣΕ ΛΟΙΔΩΡΗΣΑ ΟΤΑΝ ΜΕ ΛΟΙΔΩΡΗΣΕΣ και αυτές θα είναι οι απαντήσεις μου 

εμένα τουλάχιστον και ότι θέλεις λέγε χεσμένο σε έχω ειλικρινά γιατί ο τρόπος σου και η 

συμπεριφορά σου μου θυμίζουν ΤΑ ΠΑΝΤΑ από ένα φασιστάκι που κάθεται πίσω από την οθόνη 

όπως εκάνετε για χρόνια μαζί τους και μας βρίζατε. Δεν ειναι ρεβανσισμός πίστεψε με. Είναι σωστή 

αντιμετώπιση προς κάθε υποκινητή ενάντια σε αρχές και πιστεύω μας όπως είσαι εσύ. Και 

προσωπικό να μην ήταν μαζί μου το έκανες γιατί με είπες χίλια δυο πράγματα !!! Οπόταν μεν 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/costas.ierides.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/costas.ierides.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/costas.ierides.3?hc_location=ufi
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επαναπαύεσαι ότι θα αφεθείς χωρίς απαντήσεις όταν γράφεις υβρσιτικά, απαξιωτικά, συκοφαντικά 

για το κόμμα και παραδέχτου σαν άντρας αν είσαι ότι αυτά γράφεις και όχι δήθεν ....προτάσεις !!!!!! 

Petros Attas Ευχαριστώ που απλά αποδεικνύεις επανηλειμμένα όσα σου καταλόγισα. Εγώ εν με τον 

Κώστα που μιλώ. Με 5χρονα εν ασχολούμαι. 

Makis Kazakeos Τα οσα σου καταλόγισα εγώ όμως εν που στέκουν γιατί απλά το ποστ σου εν εκεί και 

φαίνεται, οι δήθεν ψευδοαπολογιές σου εν τζιαμε τζιαι στέκουν και απλά μετά από τόσες νουθεσίες 

συνεχίζεις να με βρίζεις ε σε παίζω και γω στην πλάκα !!!! Γιατί είσαι απλά μια πλάκα και τίποτε άλλο 

!!!! 

ΔΑΜΕ ΕΝ ΝΑ ΕΡΤΕΙΣ ΝΑ ΠΑΜΕ Ή ΕΝ ΝΑ ΞΙΜΑΡΙΣΕΙΣ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΟΥ;;;;;  

https://www.facebook.com/events/892716610856557/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=146529

7614536800 

 

 

Yianna Lazarou Κυριε ελεησον πιον! Να καμω τζαι τον δικηγορον του Αττα. Τζιαμε εκαταντησα!  

 

Ο Πετρος ειναι που τους λιους που παρεμηνε στη θεση του καθαρα αριστερα τζαι επι διακυβερνησης 

Χριστοφκια ακομα οταν αρκεψαν τα οργανα. Οι αναλυσεις του οι οικονομικες ηταν παντα υπερ της 

τοτε κυβερνησης τζαι εκρουεν τα κουδουνια για τες νεοφιλελευθερες πολιτικες που τοτε. Εθκιεβασεν 

τζαι θκιεβαζει ως τωρα για να ειναι παντα ετοιμος να αντικρουει οποιονδηποτε επιχειρημα εναντιον 

της ιδεολογιας του. Αφιερωσεν τζαι αφιερωνει τονους χρονο τζαι φαιας ουσιας πραμαν που δεν 

καμνουν ουτε μελη ουτε ακομα εμισθοι. Το καμνει γιατι εν ιδεολογος μεχρι αηδιας που λεμεν τζαι 

στα χωρκα μου. Εδιαγραψαν τον ουκ ολιγοι για να μεν τον ακουν αλλα δεν πτοειται. Εσιει το θαρρος 

της αποψης του τζαι την εκφραζει διχως να φοαται ακομ 

α τζαι σε ψηλα υσταμενους του παρολον που θα μπορουσεν να μπλεξει ασιημα. Το καμνει επωνυμα 

τζαι η σκεψη του εν παντα δομημενη. Ξαναθκιεβασε τι εγραψεν που πανω ως κατω τζαι υστερα 

πετασσε τες φιλοσοφιες σου. Δεν θα επανελθω. Μεν με συναφερνεται. Απλα δεν μπορω το αδικο 

κατηγοριτηριο χωρις να ξερεις ποιος ειναι στην ουσια. 

Makis Kazakeos Ε αφού δεν θέλεις να το συζητήσεις και λες να μην σε συναφέρουμε και μας λές ότι 

πετάσσουμε φιλοσοφίες τι έγραψες ας πούμε;;;;;; Απλά τον διθύραμβο για κάποιον που μας βρίζει 

έχει που τα χτές και μας είπε ότι είμαστε χίλια δυο πράγματα;;; Ωραία !!!! 

Yianna Lazarou Να σου πω μονον τουτον για να καταλαβεις. Ο Πετρος με θεωρει ηλιθια τζαι μου το 

ειπεν ξεκαθαρα. Εν η γνωμη του. Σεβαστη. Εν θα συμφωνουμεν ουλοι. Ουτε ουλοι εν ναν φιλοι μας. 

Αλλα η προσωπικη μου σχεση μαζιν του τζαι η χαμηλη εκτιμηση που μου εσιει δεν θα με καμει να δω 

https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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την καταστασην υποκειμενικα σε καμιαν περιπτωση. Παλε εφκαλες λαθος συμπερασματα. Καποιοι 

ανθρωποι βαζουμεν τη λογικη πανω που το συναισθημα τζαι το προσωπικο συμφερον. 

Makis Kazakeos Ποιό εν το προσωπικό συμφέρον πάλε δαμέ και το λάθος συμπέρασμα;;; Και ναι σε 

αποκαλεί ηλήθια γιατί είσαι με το ΑΚΕΛ οπως κάνει με όλους. Επιστημονικές αναλύσεις έκανε και ο 

Ζιαρτίδης και οι άλλοι που τον ακολούθησαν στην προδοσία Γιάννα μου. 

Yianna Lazarou Λαθος σου. Με θεωρει ηλιθια διοτι δεν με θεωρει αρκετα αριστερη στες αποψεις 

μου. Δηλαδη δεν με θεωρει αρκετα "ακελικη". 

Petros Attas Κατ' ακρίβεια "chιράκκιν του Πολίτη" 

Makis Kazakeos Ναι αφού ο Πέτρος εν ο πασσ και ο μοναδικός αριστερός στην Κύπρο. Όλοι οι άλλοι 

εν είμαστε. Ο Πέτρος ξέρει τα πάντα αναλύει τα πάντα και ειναι ο μόνος με διαλεκτική. Κάθεται στην 

οθόνη του, ποτέ δεν ήρθε σε ζύμωση με την πραγματική κοινωνία και αγώνες της αριστεράς, την 

οργανωμένη πάλη, την πάλη ιδεών μέσα και έξω από το κομμα, τις εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις κλπ 

.......αλλά τα ξέρει όλα !!!!! Γιάννα μου μην πιάνεσαι στις παγίδες κανενος δημαγωγού καιροσκόπου 

ψευδοφιλόσοφου και τυχοδιώκτη. 

Petros Attas Όλα παράσημα για μένα όταν προέρχονται από ένα αδαή φανατικό κομματικό οπαδό 

όπως εσένα 

Makis Kazakeos Πέτρο οι προσβολές σου προς εμένα τις δύο τελευταίες μέρες ήταν πολλές και 

απαράδεκτες. Και εσύ το ξεκίνησες από το ποστ σου για τον Χρίστο και μετά από το πρώτο ποστ δικό 

μου. Για αυτά όλα είσαι ο υπεύθυνος και σου λέω ειλικρινα και ούτε απειλή είναι ούτε τίποτε ότι σε 

κάθε σου προσπάθεια να ζημιώσεις το ΑΚΕΛ θα μας βρίσκεις μπροστά σου σαν αδαή φανατικούς 

οπαδούς ή σε κάθε προσπάθεια σου δήθεν να βοηθήσεις το ΑΚΕΛ και πάλι δεν θα σε εμπιστεύετε 

κανένας γιατί η χολή που έχυσες δεν καθαρίζει με τίποτε. Σου το υπόσχομαι αυτό. Γιατί απλά είσαι 

οτι για δεκαετίες μάθαμε εμείς οι αδαείς να πολεμάμε. Δηλαδή τους καναπεδάτους 

ψευδοπροφέσορες που κοροιδευουν όποιον ειναι στην οργανωμένη πάλι σαν κομματόσκυλο και 

αδαή φανατικό οπαδό. 

Yianna Lazarou Παλε διαστρεβλωνεις. Δεν ειπα εν ο "ενας". Ειπα απλα ποιος ενει τζαι τι καμνει. Τζαι 

καμνει πολλα. Μακαρι να εκαμναν τζαι αλλοι που απλα φορουν το συνθημα σε εκλογες τζαι τον 

υπολοιπον χρονον τους τον αναλωνουν σε κοκτειλ παρτι με ουισκια τζαι καμνουν δημοσιες σχεσεις. 

Μακη ξερω σε τζαι ξερεις με που τον τζαιρον που ειμαστεν 13 τζαι εστιναμεν μαθητικες οργανωσεις 

τζαι το πρωτο φεστιβαλ. Μπορει να μεν με αθυμασαι. Για αυτο ξερω καλα τι γινεται τζαι πως να 

ξεχωριζω τον καθενα. Εν ειμαι τωρασινη. 

Petros Attas Makis Ναι το τελευταίο ήταν προσωπικοί χαρακτηρισμοί παραδέχουμαι το. Αλλά άξιζε 

σου 

Petros Attas Makis δεν μ' ενδιαφέρουν ποσώς οι απειλές σου, δεν πρόκειται να επιδιώξω ποτέ πόστο 

στο κόμμα. Βασικά γράφω σε. 

Makis Kazakeos Yianna Lazarou Εν είπα ότι το είπες εσύ το ένας και μοναδικός εν ειρωνικά για τον 

Πέτρο που το λαλώ που οποιους διαφωνήσει μαζί του τον προπηλακίζει και τον καθυβρίζει κάνοντας 

και τον καθηγητή στα πάντα και δεν δέχεται τίποτε από οποιον άλλον. Ο Πέτρος Γιάννα μου για αυτό 

εν σε ..πάει. Εν που έστηνες χωριατοκατασκηνώσεις και χωριατοκιτσριοφεστβιβαλ. Εν είμαστε της 

τάξης του εμείς. Είμαστε μαντροσκυλλα αδαεί και αμπάλατα. Αυτά εν που μας λέει βασικά για καιρό 

τώρα και ειδικά το τελευταίο 24ωρο. Ο Πέτρος και ο τύπος του Πέτρου είναι οτι πιο επικίνδινο για να 
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έχει άποψη για τα όποια κακα ή καλά του κόμματος και της αριστεράς. Γιατί ακριβώς ξεκινά από μια 

αφετερία εγωιστική ξερολίσιμη και απορρίπτική για ότι διαφορετικό από τα δικά του. Δυστυχώς ενώ 

μπορεί την ίδα ώρα να συζητά και να βρίζει έναν δεξιό με τον ίδιο εύκολο τρόπο το κάνει για το 

κόμμα και τα στελέχη του. Είναι περιπτώσεις που είχαμε αρκετές στο πέρασμα του χρόνου γύρω από 

το κόμμα και απλά η έννοια τους ήταν ο .....θόρυβος και όχι να μπουν να δουλέψουν να 

οργανωθούν. Η οργάνωση για αυτούς είναι κιτσαρία γιατι΄αυτοί εν υπεράνω. 

Makis Kazakeos Δεν ειναι απειλές σου το ειπα. Είναι προειδοποιηση που έδωσε σε πολλούς 

πολιτικους αντιπάλους και ταξικους εχθρούς οτι θα μας βρίσκουν συνέχεια απέναντι τους να τους 

απογυμνώνουμε και να υπερασπιζόμαστε αρχες αξίες πιστεύω ιδεολογία και οργάνωση. 

Yianna Lazarou Ρε Μακη! Μολις ακυρωσες τον Μαρξ! 

Τζαι οι εν υπονοω πως εν ο Πετρος ο επομενος! 

Makis Kazakeos Πως ακύρωσα τον Μάρξ;;;;; 

Makis Kazakeos εν εδιαβασες καλά τι ειπα ... νομίζω εννοείς το ότι εν ο πιο επικίνδινος (όχι ταξικος 

εχθρός) αλλά για να έχει ΑΠΟΨΗ για την αριστερά και το ΑΚΕΛ εφόσον καθημερινά το πολεμά και 

δεν του αναγνωρίζει κανένα καλο. Εκατάλαβες την διαφορά;;;; 

Yianna Lazarou Ηταν διανοουμενος μικροαστος. 

Makis Kazakeos Α αυτό εννοείς. Μεγαλοαστός γεννήθηκε και διάλεξε την πορεία της φτώχειας για να 

αναλύσει και να γράψει όλα αυτά που σαν εργαλείο μας καθοδηγούν εμάς σήμερα. Μας είπε επίσης 

στο κομουνιστικό μανιφέστο αυτός πρώτος και εμείς ακολουθούμε εκτος που τον Πέντρο γκαρσία 

μοράλες ότι η οργάνωση είναι το όπλο στα χέρια των εργαζομένων για αλλαγή της κοινωνίας. 

Πράγμα που ο πέτρος δεν το δέχεται γιατί κάθεται στον καναπέ του και αναλύει εκ νέου τον κόσμο. 

Ο Πέτρος θα είναι ο νέος Μαρξ !!!!!!! 

Petros Attas Lol ρε Μάκη ίσια ίσια εγώ πιστεύκω ότι σε κάθε γειτονιά πρέπει να σιει κολλεκτίβα 

Makis Kazakeos το τι πιστεύεις μόνος σου εν ένα άλλο θέμα το τι κάνεις στη ζωή εν πολλά 

διαφορετικό. Την κολλεκτίβα θα την κάνεις από τον καναπέ σου ή με την μαζική οργανωμένη πάλη 

μέσα από καθοδηγητή και οργανωτή το κίνημα;;;; !!! 

Fytos Pafitis Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε παντού φαντάσματα. ... Τα άλλα όλα είναι για να 

δείξουμε πρόσωπο και να διατηρούμε το όνομα μας στο προσκήνιο. .. Αν δεν έχεις προτάσεις απλά 

φεύγεις .. Αν έχεις να πεις κάτι το γράφεις. . ΑΝ ΘΈΛΕΙΣ ΝΑ ΤΙ ΒΆΛΕΙΣ ΕΔΏ ΝΑ ΤΙ ΒΆΛΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΜΜΑΤΙΚΉ ΣΟΥ... 

Makis Kazakeos Φύτο μου εγώ προσωπικά εν θωρώ φαντάσματα. Ξέρω πολλά καλά ποιούς απαντώ 

και ποιούς στηλιτεύω. Και όχι απλά γιατί διαφωνούμε ή γιατί είπαν κάτι αλλά γιατί εν εδώ και καιρό 

σε εντεταλμένες ή από μόνοι τους υπηρεσίες να πλήττουν το ΑΚΕΛ. Τούτο κάποιοι το ονομάζουν 

φαντάσματα εγώ έχω τα στοιχεία μου. Σε ευχαριστώ πολύ. 

Fytos Pafitis Νομίζω ήμουν ξεκάθαρος σε ότι εγγραψα. .. Εγώ πάλι θα το πω διαφορετικά. ... Αλλού 

είναι κόσμος όμως. .. Όταν δεν καταλάβεις τον κοσμάκη τότε βλέπεις φαντάσματα. .. Όπως και ο 

άλλος μου έσβησε το ποστ του,,,, 

Fytos Pafitis Αν θέλεις γράφεις άποψη . Αν όχι φεύγεις πάρα να είσαι και μέσα στους στους 

ελάχιστους που θέλουν να πάρουν αλλού την συζήτηση. .. εδώ το κόμμα αποφάσισε κάτι καινούργιο 
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για πρώτη φορά .. να ακούσει την βάση. .. Τέλος γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να ασχοληθούμε. .. 

Το κόμμα πρέπει να ξαναγίνει κόμμα εργαζόμενου λαού. .. 

Makis Kazakeos Φύτο μου περίπου κατάλαβα τι θέλεις να πεις. Εγώ γράφω την άποψη μου για το 

πως συμπεριφέρονται κάποιοι απέναντι σ' όποιον ανήκει στο ΑΚΕΛ. Αυτόν τον φασισμό και τον 

ρατσισμό και ότι θέλεις πέστο ξέρεις καλά ότι εγώ δεν τον δέχθηκα ποτέ μου. Και ουτε και διαφωνώ 

με τον διάλογο ή με ότι είναι υγιές. Από την άλλη μπορώ να κρίνω τι είναι συνειδητή προσπάθεια να 

πολεμηθούν τα πιστεύω μας. Αυτά. 

George Pittas Όλοι τιμούμε και αγαπάμε τον Ναζίμ Χικμέτ. Πριν από λίγες μέρες ήταν και η 

ημερομηνία μνημης από το θάνατό του. Θυμίζω τα λόγια του : "Είμαι κομμουνιστής. Είμαι αγάπη απ’ 

την κορφή ως τα νύχια…" Να το αναλύσουμε; Δεν νομίζω να είναι απαραίτητο...Ήταν γεμάτος με 

Αγάπη από την κορφή ως τα νύχια, για τον ΑΝΘΡΩΠΟ. Χωρίς καμία ταμπέλα. Δεν έκλεινε την Αγάπη 

του στα όρια του κόμματος και της ιδεολογίας. Πως αλλιώς; 

Argentoula Ioannou Κωστα θα συμφωνήσω μαζι σου οτι πρέπει να κρατησουμε ένα επίπεδο στην 

συζητηση και να ακουσουμε τι λέει ο κόμσος αλλά εάν ο στόχος ειναι να βελτιωσουμε την 

παρεμβαση μας στην κοινωνία δεν πρεπει να βριζουμε και να εκπέμπουμε τελικά αντιακελισμό 

...τουλαχιστον εγω προσωπικά δεν μπορω να μπω σε τέτοια συζητηση ..Η τοποθέτηση Artemis 

Artemiou με ενοχλεί ψς ισοπεδωτική και προσβλητική για όσους συμμετέχουμε στο ΑΚΕΛ . 

Yianna Lazarou Δυστυχως ομως ειναι μια παραμετρος που υπαρχει. Ειτε μας αρεσκει ειτε οι ΔΕΝ 

μπορουμεν να την αγνοησουμεν. Δεν μπορουμεν να μεν αναρωτηθουμε γιατι συμβαινει τζαι 

αναπαραγεται τουτον το πραμα. Γιατι υπαρχει εστω τζαι ενας, που μπορω να σου πω που 

προσωπικην εμπειρια πως υπαρχουν τζαι αλλοι. Το να αγνοεις κατι δεν σημαινει πως θα σταματησει 

να υπαρχει τζαι ακομα πιο επικινδυνα να αναπαραγεται. 

Panos Parras Argentoula Ioannou αντιλαμβάνομαι πλήρως τι εννοείς για τον καθε Αρτεμίου που ειναι 

ισοπεδωτικός.. Ειναι δυστυχως ενα κομμάτι της κοινωνίας που τον αφήσαμε για να ακουστεί. 

Αφήνουμε τη δημοκρατία να εκφραστει ελεύθερα για να καταδείξει τις αδυναμίες μας. Αν ξεφύγει η 

συζήτηση βεβαίως θα γίνει δημόσια αναφορά προς ενημερωση και τα διαγραφεί.. Για την ωρα 

συνεχιζουμε με συζήτηση επι άλλων προτάσεων.. Εχουμε πολλα να πούμε.. 

Makis Kazakeos Panos Parras Δηλαδή η συζήτηση και το ποστ του Πέτρου Αττα είναι αποδεκτή και 

δεν διαγράφηκε;;;;; !!!! Γιατί εκεινη και αν ειναι προσβλητική για όλο τον κοσμο και στελέχη του 

ΑΚΕΛ.  

Argentoula Ioannou μου με λίγα λόγια μας λεν να ανεχόμαστε και τις ύβρεις γιατι εν μέρος της 

κοινωνίας. Ε ασφαλώς και δεν θα ανεχθώ κανένα να με βρίζει και να μην του απαντήσω. 

Argentoula Ioannou δεν την ειδα και δεν ειμαι απολογητής κανενος 

Artemis Artemiou Βλέπω τα σχόλια την κακία το μίσος που βγάζετε στην αντίθετη άποψη και δεν 

μπορώ παρά ναμ ην επέμβω.Καταρχάς να σημειώσω ότι εδώ είστε 10-20 άτομα ενώ ανθρώποι σαν 

εμένα που από φανατικοί αριστεροί κατάντησαν να αγνοούν η να ψηφίζουν άλλα κόμματα 

ανέρχονται στισ 40000.Οπότε είστε η συντριπτική μειοψηφία.Συμπεριφέρεστε φασιστικά προς 

τηναντίθετη άποψη.Ζείτε σε ένα μαντρί με καθρέφτες και βλέπεται τα όμορφα (τάχατεσ) πρόσωπα 

σας λουσμένα κουρεμένα βολεμένα) χωρίς να βλέπετε πέρα από το μαντρί.Ειστε δυστυχώς η 

νοοτροπία του σύχρονου΄τάχατες αριστερού.Το παίζετε προστάτες του λαού της εργατιάς αλλά είστε 

όλοι βολεμένοι .Δεν έχετε καμία μα καμία σχέση με την έννοια του αριστερού η του 

κουμουνιστή.Απλά έτυχε το μέσο σας να είναι στο ΑΚΕΛ .Είστε εκεί γιατί έχετε συμφέρον .Οσοι δεν 
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έχουν κατάλαβα τη βρωμιά είναι το ΑΚΕΛ (μιλώ για το σύγχρονο ΑΚΕΛ) και σας 

εγκατάλειψαν.Εκαταντήσετε το κόμμα να δίνιε ψήφους σε ένα φασιστικό άκρως αντίθετου κόμμα 

και εσείς μαλακίζεστε χωρίς πραγματικά να σας ενδιαφέρει.Ανοίγετε τάχατεσ συζήτηση με το κόσμο 

να δείτε τι πραγματικά συμβαίνει και το μόνο που κάνετε είναι να βρίζετε να ειρωνευεστε και να 

επιτείθεστε σε όποιον προσπαθεί να σας βοηθήσει να βρείτε αυτό που θέλετε.Τελικά αποδυκνύετε 

ποσο δίκαιο είχαν οι 40000 που σας εγκατάλειψαν.Εγώ είμια φασίστας άχρηστος και ότι θέλετε πείτε 

μου.Τι γίνεται με τους υπόλοιπους 39999?Εκαταστρέψετε το κόμμα εκαταστρέψετε τις ομάδες και 

αντί να σηκωθείτε να πάτε σπίτι σας συνεχίζετε.Μέχρι σήμερα θεωρούσα ότι η ψήφος ΣΤΟ ελαμ 

ήταν ψήφος διαμαρτυρίας.Από σήμερα και μετά τη διαφώτιση που έτυχα θα γίνω μόνιμος 

ψηφοφόρος άλλου κόμματος και όποιος διαφωνεί μαζί μου απά θα του δείχνω τη συζήτηση που είχα 

μαζί σας. 

Yianna Lazarou Καμνουμεν που τρεις δουλειες ο καθενας για να επιβιωσουμεν αλλα ειμαστε 

βολεμενοι;;; Ο καθε ενας δικαιουται να δια οτι συγχωροχαρκια θελει του εαυτου του αλλα οπως 

ειπες τζαι συ εν καλα να θωρει τζαι στον καθρεφτη. 

George Pittas Εγώ ΔΕΝ είμαι οργανωμένος στο ΑΚΕΛ. Δεν μιλώ σαν "μέλος", ούτε αποδέχομαι την 

ιδιότητα του "οπαδού" γιατί κατά τη γνώμη μου οι "οπαδοί" του όποιου κόμματος δεν προσφέρουν 

σκέψη. Δεν θα ασχοληθώ με τις λεπτομέρειες της ανάρτησής σου γιατί εξ ορισμού είσαι 

απαράδεκτος. Γιατί είσαι απαράδεκτος; Να σου πω ευχαρίστως. Γιατί, στην χειρότερη των 

περιπτώσεων, ο απογοητευμένος Αριστερός θα απέχει ή έστω θα ψηφίσει κάτι "ανώδυνο". Αλλά, σε 

ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν θα ψηφίσει, δεν θα στηρίξει, δεν θα ενισχύσει ένα ΕΛΑΜ. Ένα πολιτικό 

μόρφωμα που υπηρετεί τις φυλετικές διακρίσεις, που έχει ξυλοφορτώσει μετανάστες, που περπατά 

σαν στρατιωτική αγέλη με παραγγέλματα που είναι με λίγα λόγια ένα εθνικιστικό "κόμμα" όπως 

ακριβώς ήταν οι Ναζί. Ή δεν γνωρίζεις πως ΝΑΖΙ στα γερμανικά σημαίνει "εθνικοσιοσαλιστικό"; 

Λοιπον, φιλαράκο, ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ. Ούτε καν ξέρεις τι σημαίνει. Αν ήξερες, και είσαι 

θυμωμένος με το ΑΚΕΛ, με γεια σου και χαρά σου. Εγώ να δεις πόσο θυμωμένος μπορεί να είμαι ή να 

έχω υπάρξει μαζί του και μάλιστα δημοσίως. Αλλά την κριτική μου, θα την κάνω από τα Αριστερά και 

όχι από τα ακροδεξιά. Καμιά δουλειά δεν έχεις με την Αριστερά, ΟΥΤΕ ΕΙΧΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ. 

Makis Kazakeos Φίλε Γιώργο αλήθεια πρέπει να απαντήσουμε σε ένα ηλίθιο ενώ απο χτες μου λέτε 

εμένα να μην απαντώ του κάθε άλλου ηληθιου που απαντώ;;; !!!! Φιλικότατα. Θα σταθώ όμως απλά 

σε μια σου κουβέντα. Παρόλο που βάζεις σε εισαγωγικά το οπαδός ίσως να εννοείς μόνο τους όσους 

ακολουθούν ένα κόμμα χωρίς να έχουν και αρκετή αντίληψη γιατι το κάνουν και δεν εννοείς 

ανθρώπους που συνειδητά μέσα απο ιδεολογική αντίληψη οργανώνοται και παλεύουν μέσα από την 

οργανωμένη παλη. 

George Pittas Δεν έχω Makis μου κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους που ακολουθούν με 

συνέπεια μία ιδεολογία και παράλληλα στέκουν κριτικά σε οτιδήποτε θεωρούν λάθος. Η έννοια του 

"οπαδού" είτε μιλάμε για πολιτική είτε για οτιδήποτε άλλο, κουβαλά το φορτίο του "χύμα 

φανατικού" που ποτέ δεν φιλτράρει τίποτα. Ο Οργανωμένος είναι Μέλος, ειναι Σύντροφος, ο 

προσκείμενος αλλά μη μέλος μπορεί να είναι "φίλος" ή ότι άλλο αλλά η λέξη / έννοια "οπαδός" με 

εκνευρίζει αφόρητα γιατί με παραπέμπει στο είδος των ανθρώπων με το οποίο είναι αδύνατο να 

κάνεις διάλογο. Θεωρώ τον όρο υποτιμητικό για ολόκληρη την πολιτική κι ακόμα περισσότερο για 

την Αριστερά της Κριτικής Σκέψης και της Διαλεκτικής. Δεν αποκλείω βέβαια, να είναι προσωπικό 

μου....κόλλημα! 

https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
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Makis Kazakeos Συμφωνούμε απόλυτα και να ξέρεις ότι η μεγαλύτερη "μάχη" στο κόμμα γίνεται 

μεταξύ οπαδών (συνηδητοποιημένων στελεχών) και "οπαδών" ανθρώπων που η αντίληψη τους 

φθάνει στο ότι μαραζώνουν που χάσαμε τις εκλογές γιατί εν ...επαίξαμεν πουρούδες στους δρόμους 

!!! :) Τούτο το φρούτο υπάρχει έντονα στην κομματική ζωή του τόπου, στο ΑΚΕΛ βέβαια πιστεύω 

πολύ λιγότερο από άλλους.  

Απλά τα τελευταία χρόνια η περιρέουσα ατμόσφαιρα (που σίγουρα φταιν και τα κομματα για την 

ύπαρξη της) τσουβαλίαζει σε ένα όρο ...κοματόσκυλα όσους ανήκουν και οργανώνοται σε κόμματα. 

Αυτο για την αριστερά ειδικά είναι θανατηφόρα επικίνδινο γιατί αφαιρεί δυνάμεις από την 

οργανωμένη πάλη. 

George Pittas Να δείχνεις ότι θέλεις. Μπορείς να μου απαντήσεις ; 

Maria Christou Milioti Μακη το γκρουπ δεν εγινε απο θλιμμενες χηρες για τα ΠΟΣΟΣΤΑ του ΑΚΕΛ. 

Θλιμμενη χηρα μονο εσυ εισαι! Το γκρουπ εγινε απο ανθρωπους ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ 

ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ! Μου εδωσες και εμπνευση για την πρωτη μου παρεμβαση στο επισημο 

σαιτ του κομματος! Τιτλος θα ειναι "Η ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΑΙΟΥ". Συμφωνα με σενα Μακη, η 

εργατικη ταξη τουντου τοπου δικαιουται να αγωνιστει και να επιβιωσει εφοσον 1. εκουβαλησεν το 

φερετρο του Εζεκια 2. Εδερτηκεν με οπαδους του αποελ 3. Επηεν στρατο τζαι εφαεν 8 μερες φυλακη 

για τον Εζεκια 4. Εψησε 5000 σιηλιαες πιττε σουβλακια στα φεστιβαλ της ΕΔΟΝ. 5. Εφκαλεν 50 

φωτογραφιες με τον Βασιλη τζαι 30 με τον Θηβαιο. 6. Βαλε οτι θελεις εσυ...Ποσον μισος γιε μου για 

τον κοσμο;;; Τι σκατα ενομισες ειναι ο κοσμος ρε Μακη; Εν να πεις εσυ του κοσμου αν θελει να 

συζητησει και να προβληματιστει για την ζωη του;; ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΓΙΕ ΜΟΥ ΤΖΑΙ ΦΚΑΛΛΕΙΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ; Ξερεις μονο οι φασιστες εχουν 

ευγονικη!! Τζαι συ Μακη εισαι της ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ του ΑΚΕΛ!!! Να επιβιωσουν μονο τα μελη του 

κομματος Μακη; Με σενα πρωτο στην λιστα; Ξα εσυ εν να εισαι υπηρετης;;; ΠΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ΓΙΕ 

ΜΟΥ;;!;;!! 

Makis Kazakeos Το ότι δαμε σου κάνει λαικ ο Αττάς ίσως και ο άλλος που παραδέκτηκε οτι έχει 

εμπάθεια με το κόμμα ειναι από μονο του ένα δεδομένο που απαντα στο εξής: Αυτά όλα που πολύ 

μα πολύ κατινίσιμα αναφέρεις για μένα είναι αποτέλεσμα μιας σειράς απαντήσεων σε προκλήσεις 

προς όσους και οποιους δουλευουν και προσφέρουν για το κόμμα. Ασφαλώς και εν τιμητικός τίτλος 

το να είσαι ΑΚΕΛΙΣΤΗΣ πράγμα που εσύ προσωπικά έχεις φτύσει πολλές φορές για προσωπικους σου 

λόγους και ούτε δούλεψες ή προσφερες ποτέ στο κόμμα ή στον λαό και τους εργαζομένους μέσα 

από την δράση του. Παραπληροφορείς στες πίττες με τα σουβλάκια γιατί ποτέ μου δεν έψησα τοσες 

!!! Τιμή μου να γράψεις στο σαιτ του κόμματος μας ακόμη αν θέλεις και για γκει Μάκη ή οτιδήποτε... 

φτάνει ναν στο σαιτ του κόμματος μου που εσύ βρίζεις και φτύνεις εδώ και χρόνια σαν υποψήφια 

του αδησοκ, των εδή και ξέρω γω ποιού άλλου και όταν σας έφτυσε ο λαός αθυμηθήκετε να λέτε ότι 

ενδιαφέρεστε να σώσετε το ΑΚΕΛ. Πιστοποιητικά για το ποιός μιλά και όχι δαμέσα έδωκεν το Αττας 

όταν είπε του Χρίστου πρώτος πρώτος να σιωπήσει να μεν μιλά !!!!!!!! ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΚΟ !!!!!! 

Και μισό όσους το παίζουν αριστεροί και κομουνιστές αλλά είναι τυχάρπαστοι και τυχοδιώκτες 

καναπεδάτοι που βρίζουν καθε τι του ΑΚΕΛ της ΕΔΟΝ κλπ. Με ποιόν κόσμον τα έβαλα;;; Εθκιάβασες 

ουλλα τα ποστ είμαι σίουρος αλλά ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ επιασε τούτην την κατινιάν για μένα γιατί έτσι ήσουν 

πάντα. Μαζί σου εχτές έστω και αν εδιαφώνησα σου είπα κάτι έξω από όποιον καλόν τρόπον;;;; Ο 

άλλος είπεν μας πριν του πούμε τίποτε δυο φορές οτι εν συγγενείς του Παπαιωάννου και να μεν 

μιλούμε εμείς και του ....επεξηγήσαμε με τον κάθε αντίστοιχο ειρωνικό τρόπο ότι κι εμείς 

....εξέραμεν τον Παπαιωάνου !!! Αν εσύ τώρα τα παίρνεις αυτά για να μου κάμεις εμέναν την 

δασκάλαν τζιαι την καμπόσην τότε ΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΜΟΙΡΑΝ !!! Αλήθει πόσο μίσος και 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.pittas.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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αποθημένα έχεις για το ΑΚΕΛ και τον κάθε ένα που δεν συμφωνά μαζί σου και εν σου κάμμει 

πίσκαλα;;;;; !!!!! Πού το ήβρες τούτο το μίσος ούλλο;;;; !!!!!! Ποιού έφκαλα πιστοιποιητικό αν θα 

μιλά ή όχι;;;; Γιατί λαλείς ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ;;;;; ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΨΕΥΤΡΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΙΑ 

ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΙ;;;; ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΙ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΕΛ ΣΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ;;;;; Μετά που πέρασες που ούλλους τους ακροδεξιούς σχηματισμούς οπως το αδησοκ 

κλπ !!!!!!! Πρέπει να σε ενοχλώ πολλά πάντως και να σου στέκομαι εμπόδιο στα σχέδια σου για να 

αφιερώνεις ολόκληρο ποστ και άρθρο και είμαι πολλά περήφανος για αυτό πίστεψε με !!! ΔΕΝ 

ΞΕΧΑΣΑ ΠΟΣΩΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΙΝΑΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΣΥ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣΕΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ 

ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ !!!!! ΑΥΤΗ ΕΙΣΑΙ ΜΑΡΙΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΛΛΑΞΕΣ ΧΙΛΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΒ ΓΙΑΤΙ ΣΕ 

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΧΑΜΠΑΡΙ !!!!! 

Makis Kazakeos Σήμερα τυχαία βρήκα κάποιον σύντροφο νεαρό και μου είπε χωρίς να έχει δει τι 

γράφω εδώ και συζητώντας για το αποτέλεσμα των βουλευτικών μου είπε τα εξής: ..."αις το πελάς 

τζίνοι που εν μας εψηφήσαν όπου τους εβρω τωρά κάμουν μας τζιαι τους μαραζωμένους για τα 

ποσοστά του κόμματος" !!!!!!!!! Και εγέλασα με δάκρυ πικρο σαν κλαμένη χήρα που είμαι εγώ 

Μαρία μου ....ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΌΛΟΙΠΕΣ ΠΑΊΖΕΤΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΕΣ ΘΛΙΜΕΝΕΣ ΕΝΩ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΑΣ ΧΑΙΡΕΣΤΕ 

ΓΙΑΤΙ ΠΕΤΥΧΑΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΑΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΑΚΕΛ !!!!! 

νασε καλά για τις πάσες για να θυμούμαι και γω τι σας ....ΩΦΕΙΛΟΥΜΕ !!!!!! 

Maria Christou Milioti Μακη το θεμα δεν ειναι οτι τα συμπτωματα σου πλεον ανηκουν στη σφαιρα 

της ιατρικης, το θεμα ειναι πως τα προβληματα ειναι τεραστια τζαι πιο σοβαρα που αλλες εποχες. 

Οποταν η συνταγη που ακολουθεις εν θα αποδοσει τιποτε. Εννε αρκετο Μακη πκιον να παριστανεις 

σαν να τζαι εγινε σοσ.επανασταση τζαι εν να την προστατευσεις! Τζαι το ακελ, τζαι η αριστερά τζαι ο 

κοσμος ειμαστε ουλλοι σε δυσμενη θεση. Εν τοσο μωρισιμη,εκτις τοπου και χρονου και ανωφελη η 

στάση σου. Κριμα που εν καταλαβεις ποσον ελλειπης ειναι πκιον τουτη η αντιμετώπιση. Αν 

αντιπροσωπευει τα σοβαρα ατομα μες το ακελ εβαψαμεν την. Τζαι το ακελ μαζι. 

Ευτυχώς που μελετάς λίγο την σελίδα μου να μάθεις πέντε πράγματα αμόρφωτε μικροαστέ 

καθηγητάκο... Σε καίει πολύ που δεν σιωπούμε στις μαλακίες σου ε;;;;;; !!!!!Bottom of Form 

Makis Kazakeos Ενώ εσύ βρίθεις σοβαρότητας γυρνώντας από τον ένα πολιτικό χώρο στον άλλο, την 
μια μέρα να βρίζεις το ΑΚΕΛ , να το ειρωνέυεσαι χειρότερα από τον κάθε συναγερμικό, ελαμίτη κλπ 
και την άλλη να λες θέλεις να έχεις άποψη και ότι βοθηάς κια ότι κλπ κλπ κλπ. Εχεις προσμετρήσει 
ποτέ σου τα εμετικά σου ποστ προς το ΑΚΕΛ και τα στελέχη του;;; Η διπλοπρωσωπεία σου μπορεί να 
περνά σε άλλους φίλους στο κομμα σε μένα οχι και αυτό σε κάνει να θέλεις να με ακυρώσεις σαν 
άνθρωπο και μου λες οτι ειμαι και άρρωστος. Μίλα με τους φίλους σου και πες μου αν έχουν την 
εντύπωση αν είμαι άρρωστος γιατί όταν τους μίλησα για σένα μου ειπαν ....αις την ρε την Πελλήν !!!!! 
Οπόταν λίγα τα λόγια σου οταν αναφέρεσε ειδικά δημόσια σε κάποιον. ΑΡχισες μια επίθεση ενω εγώ 
σου μιλούσα ευγενικότατα όλη μερα χθες και σήμερα μπήκες να με ειρωνευτείς με τον χειρότερο 
τρόπο και να με βρίσεις βασικά. Φαίνεται σήμερα εν ηπιες τα ψυχοφάρμακα σου. Μαρία καμια σχέση 
δεν έχεις με το ΑΚΕΛ και το ειπες πολλές φορές. Τώρα τι γυρεύεις εδώ;;;;;; !!!!! 

Makis Kazakeos Εκτός αν το πρόβλημα σου είναι και πάλι ψυχολογικό σαν διχασμένη προσωπικότητα 
οπόταν παώ πάσο. 

Antonis Theocharous Μάκη αν τα έγραψες πριν τότε απολογούμαι και τα σβήνω 

Makis Kazakeos Νάσε καλά σε ευχαριστώ πολύ και το σβήνω και γω 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/antonis.theocharous?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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Costas Ierides Λοιπόν θα τολμήσω να πω κάτι προς τον Αρτέμη και παρακαλώ μην το σχολιάσετε. Μου 
προκαλεί μεγάλη εντύπωση πως ένα άτομο με αριστερές καταβολές κάνει τόσο μεγάλη στροφή προς 
το ΕΛΑΜ. Με ολο το σεβασμο Αρτέμη ο Γιώργος έχει δίκαιο ότι αν ξέρουμε τι πραγματικά 
αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο κόμμα τότε δεν θα έπρεπε να αποτελέσει επιλογή ψήφου 
διαμαρτυρίας. Κατανοητό να έχεις παράπονα, να θέλεις να αντιδράσεις και οτιδήποτε άλλο. Τι σου 
δίνει όμως ένα κόμμα που οι αντιπρόσωποι του ειναι αδελφοί με τη Χρυση Αυγή. Από κάτι τέτοιες 
ιδεολογίες και τις ενεργειες τους είμαστε πρόσφυγες. Άρα τι είναι εκείνο που βρήκες κοντά τους. Και 
επίσης θα ήθελα να μάθω τι θα ήθελες να κάνει το ΑΚΕΛ που δεν κάνει και αποφάσισες να κάνεις την 
κίνηση αυτή? 

Vasiliki Ioannou Makis Kazakeos μου θυμίζεις χρυσαυγίτη 

62. Andry Louca 

Προσωπικά θέλω να δω προτάσεις για το πως μπορεί η Αριστερά στη Κύπρο αλλά και ευρωπαϊκά να 
αντιμετωπισει τις επιθέσεις του κεφαλαίου τζιαι των εκπροσώπων του. 

Πρακτικά μέτρα, προτάσεις, αιτήματα, νομοσχέδια, δράσεις τζιαι αντιδράσεις. Να μπουν οι βάσεις 
για την διαμόρφωση μιας επιθετικής στρατηγικης. 

Πως να περάσουμε που την άμυνα στην επίθεση. Τουτα πρέπει να απαντήσουμε άμεσα 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Panagiotis Charalampous Εγώ επρότεινα τον συνεργατισμό. 

Andry Louca Που την Αρχή! 

Panos Parras Ωραια θεματική ενότητα! Ξεκινήστε την κατάθεση απόψεων 

Panagiotis Charalampous Θα αναρτήσω σε λίγο την ομιλία μου στο προγραμματικό συνέδριο του 2014 
που προσπάθησα τουλάχιστον να αναδείξω κάποια πράγματα... 

Panagiotis Charalampous Καταρχάς πρέπει να ξεφύγουμε από την στρεβλή αντίληψη ότι σοσιαλισμός 
= κρατισμός. Κοινωνικοποίηση και κρατικοποίηση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν το αντιληφθούμε 
αυτό θα ξεκινήσουμε να προωθουμε και άλλες πολιτικές πέρα από την προστασία των κεκτημένων του 
κράτους...του αστικού κράτους 

Andry Louca Για να κοινωνικοποιησεις κρατικους οργανισμούς όμως εννε το πιο εύκολο όταν παν να 
ξεπουληθουν. Θα ήθελα να δω το πως το εννοείς τζιαι το πως το πετυχαίνει.Ω 

Panos Parras Εδω ένας απο τους βασικους πυλώνες της στρατηγικής μας θα πρέπει να ειναι τα 
συνδικάτα. Να μετατραπούν σε ευέλικτα μικρα συνδικάτα ανα κλάδο, ή ακομα κι αν χρειαστεί ανα 
εταιρία. Υπάρχουν σημερα κλάδοι που οι συντεχνίες δεν περνούν ουτε απ εξω. Πχ στον 
ελεγκτικό/λογιστικό κλάδο δεν τολμούν να μπουν μεσα. Γιατι; Έχουν καθε δικαίωμα να το πράξουν και 
να οργανώσουν το προσωπικό. Εδω να αναφέρω οτι χρήζει εκσυγχρονισμού και το νομικο πλαίσιο που 
προστευει το δικαίωμα στην απεργία και τη σύσταση συντεχνίας. Σημερα στην ουσία 
στρουθοκαμηλίζουμε αναγνωρίζοντας νομικά το δικαίωμα στην συλλογική δράση για παράδειγμα 
αλλα δν αφήνουμε περιθώρια να γινει πρακτικά. 

Andreas Proestos ...και ποιος θα είναι ο σκοπός αυτών των συνδικάτων? 

https://www.facebook.com/costas.ierides.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/vasiliki.ioannou.503?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?fref=nf
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/panagiotis.charalampous?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrielouca?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.proestos?fref=ufi
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Panos Parras Andreas Proestos προστασία κ αναβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

Andreas Proestos Panos Parras αν δεν συμβαδίσει με την προστασία και αναβάθμιση των προιόντων 
θα υπάρχουν εργαζόμενοι για να προστατέψουν οι συντεχνίες? 

Panos Parras Andreas Proestos γιατι να μην φροντίσουμε να συμβαδίσει; Μίλησα και για 
αναδιοργάνωση των συνδικάτων .. Δεν χρειαζόμαστε εργατοπατέρες 

Andreas Proestos Panos Parras οπόταν ίσως χρειάζεται να ξαναγραφτούν απο την αρχή η σκοποί και 
στόχοι των συντεχνιών αρχίζοντας από το ότι για μπορούν να διεκδικήσουν για τους εργαζομένους θα 
πρέπει το προιόν που παράγουν να μπορεί να συγκριθεί επάξια με διεθνή αφού ζόυμε σε μια 
διεθνοποιημένη αγορά? 

Panos Parras Δν ξερω αν θα ξαναγραφτούν απο την αρχή αλλα σιγουρα το προϊόν που θα παράγεται 
πρέπει να απαντα στις ανάγκες του καταναλωτή.. Σε πολλες αγορές παντως δεν ειναι αμεσα 
συνδεδεμένο με τις διεκδικήσεις των συντεχνιών 

Andreas Proestos δηλαδή? 

Panos Parras Κανε την ερωτηση σου φιλε. Δν καταλαβα τι περαιτέρω ανάλυση αναζητάς 

Andreas Proestos σε ποίες αγορές δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο? 

Panos Parras Πχ ελεγκτικό κλάδο. 

Andreas Proestos δεν έχω καταλάβει πως στον ελεκτικό κλάδο δεν έιναι συνδεδεμένα, όπως δεν έχω 
καταλάβει επίσης πως θα μπορούσε μια συντεχνεία να βελτιώση ένα ίσως απο τους ποιό 
παραγωγικούς κλάδους μας? 

Panos Parras Andreas Proestos δεν μπορει να πειράξει κανεις την παρεχόμενη ελεγκτική υπηρεσία η 
οποια διέπεται απο διεθνείς κανόνες και ευρωπαϊκές οδηγίες. Επομένως μιλάμε για εργατικά 
δικαιώματα. Δν ξερω γιατι κολλάς σ αυτο. Άλλο η προστασία των εργαζομένων κ αλλο η πρακτική 
υπηρεσία. Ρεαλιστικά Λοιπον δεν μπορουν να υπάρχουν αλλαγές στην υπηρεσία 

Andreas Proestos Panos Parras υπάρχουν γραφεία και γραφεία την στιγμή που η ύπαρξη των κανονων 
και οδηγιών είναι για όλους η ίδια. Ρεαλιστικά λοιπόν οι κανόνες και οι οδηγίες δεν νομίζω να 
καθορίζουν άμεσα το προιόν, το οποίο έχει σχέση με γνώσεις, εμπειρία, ανθροπωκεντρική 
εξηπηρέτηση κλπ. Αλλά για να επανέλθουμε μιλάμε ίσως για τους ποιο καλοπληρωμένους υπαλήλους 
σήμερα, πολλές φορες με επιχορηγούμενες σπουδές, και με τις περισσότερες ίσως ευκαιρίες ανέλιξης. 
Οπόταν προσπαθώ να βρώ που θα ταίριαζε μια συντεχνία στο πιο πάνω σκηνικό. 

Panos Parras Η μορφή του προϊόντος ειναι ξεκάθαρο θεμα οδηγιών και κανόνων. Δεν καταλαβαίνω, 
θεωρείς πως μια συντεχνία μπορει να συνδράμει μόνο στην αύξηση των μισθών;! Μάλιστα οι μεγάλες 
πολυεθνικές του κλάδου έχουν ως πάγια τακτική τις υψηλές αμοιβές για να αποκλείουν τις συντεχνίες 
και να μην μπλέκουν για ολα τα υπολοιπα που εφαρμόζουν.. Αν δεις τους όρους κ συνθήκες 
εργοδοτηςης θα αντιληφθείς πλήρως τι εννοω 

Panos Parras Ακομα μια εισήγηση: το ακελ θα μπορούσε να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για 
ενα "τελος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού" που θα επιβάλλεται στις εταιρίες και το οποιο για να 
διαθέτει τη νομιμοποίηση που χρειάζεται θα παραμένει στις εταιρίες για την ανάπτυξη και εξειδίκευση 
του προσωπικού. Αυτο μπορει να νομιμοποιηθεί και με τη μορφή κλασικών φοροαπαλλαγών. Το 
προσωπικό που επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του με κάποιο μάστερ ή άλλη εξειδίκευση συνηθως 

https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.proestos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andreas.proestos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.proestos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andreas.proestos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/andreas.proestos?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
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https://www.facebook.com/panos.parras.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=ufi
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δεν εχει ουτε το χρήμα ουτε το χρονο να το πράξει. Εδω θα συνεισφέρει το ειδικό αυτο τελος. Ετσι 1) 
βοηθά στην επιστημονική κατάρτιση των εργαζομένων και τους προετοιμάζει για προαγωγές ή τους 
προστατεύει απο μια πιθανή απόλυση καθώς μπορουν με όπλο τα πτυχία τους να κατευθυνθούν σε 
άλλους οργανισμούς, 2) βοηθά στην ανάπτυξη των ίδιων των κλάδων και στην βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων 3) δεν εχει κανένα επιπλέον άμεσο κοστος για το κράτος, 
ενδέχεται να επιφέρει μεσοπρόθεσμα επιπρόσθετα έσοδα απο την αύξηση των εταιρικών εσόδων και 
συνεπώς της φορολογίας 

63. Christos Christofias 

Μια πρόταση προς τους φίλους και διαχειριστές του γκρουπ: 

Καλό και βοηθητικό θα ήταν, αν θέλετε, να μεταφέρετε τις απόψεις που λέγονται εδώ προς την 

πλατφόρμα βάζοντας και το δικό σας hashtag #AKEListen, ώστε να μην χαθεί καμιά πρόταση και ιδέα 

προς το κόμμα 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Vasiliki Ioannou Παναγιώτης Πενταλιώτης. Μέσω ΦΒ, στο οποίο δεν δόθηκε απάντηση. 

Vasiliki Ioannou Γιατί η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου; Μετά τις 25/ 06/ τι; 

64. Panos Parras 

Με μια πρώτη ματιά θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο σκοπός της πρωτοβουλίας #AKEListen 

απέτυχε. Με μια δεύτερη περιδιάβαση όμως, εύκολα θα συναντήσει τα πάνδεινα που ταλανίζουν το 

ΑΚΕΛ και τη σύγχρονη αριστερά ΟΛΑ μαζεμένα σε μια ομάδα του facebook!! 

Συνεχίζουμε με προτάσεις, απόψεις και "πάνδεινα".. :) 

Όλα καταγράφονται.. #AKEListen 

65. Marios Constantinou 

Αγαπημένοι μου φίλοι Makis Kazakeos και Petros Attas είναι πραγματικά κρίμα να πηγαίνει χαμένη 

τόση φαιά ουσία... και μην μου πείτε οτι κρατώ ίσες αποστάσεις γιατί βλέπω θέσεις και στους δύο που 

συμφωνώ ή διαφωνώ.  

Έχω άποψη αρκετά τεκμηριωμένη και θα την εκφράσω εκέι που πρέπει και όταν πρέπει απλά πιστεύω 

οτι το fb δεν προσφέρεται για τέτοιες συζητήσεις παρά μόνο για να δηλώσεις παρόν σε μια διεργασία. 

Από εκεί και πέρα νομίζω ,και είναι κάτι που θα εισηγηθώ, οτι θα πρέπει να γίνει ενας δομημένος 

δημοκρατικός διάλογος με συγκεκριμένη μεθοδολογία (SDD) που να επιτρέπει σε όλους μας να 

καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

Και κάτι τελευταίο ... είναι απόλυτα φυσιολογικό άνθρωποι με διαφορετικά σημεία αφετηρίας που 

ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο να διαφωνούν και μάλιστα έντονα ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. 

Και εξηγούμε ... o Μάκης ζημώθηκε μέσα στο ΑΚΕΛ πολύ πριν από εμάς και πολλές φορές διώχθηκε 

με προσωπικό κόστος ... από την άλλη ο Πέτρος έχει ως σημείο αφετηρίας της δράσης του το 

Πανεπιστήμιο .... ο καθένας λοιπόν φέρνει μέσα στις ιδέες του και την οπτική του τα προσωπικά του 

βιώματα απο δύο διαφορετικές πορείες και σημεία αφετηρίας... κατά την άποψη μου κανένας δεν 

περισσεύει... με συντροφική αγάπη ... Μάριος 

Prodromos Taliotis Ενωμένοι μπορούμε να κανουμε πολλα... αν είναι να βγάλουμε τα μάτια ο ενας του 
αλλου εν ξικκην σου... τζαι η λέξη σύντροφος υποκριτική... 

https://www.facebook.com/christos.christofias?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=987334464652920
https://www.facebook.com/vasiliki.ioannou.503?fref=ufi
https://www.facebook.com/vasiliki.ioannou.503?fref=ufi
https://www.facebook.com/panos.parras.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/akelisten?source=feed_text&story_id=987460834640283
https://www.facebook.com/marios.constantinou.33?fref=nf
https://www.facebook.com/makis.kazakeos
https://www.facebook.com/attaspc
https://www.facebook.com/taliotis?fref=ufi


  

244 
 

Petros Attas Marios Constantinou Λέω σου το εγώ. Κρατάς ίσες αποστάσεις τζιαι μεν με αποκαλείς 
"αγαπημένο" σου άμα με βάλλεις μαζί με το Μάκη. Το μόνο σημείο αφετηρίας μου εν οι γνώσεις μου, 
η ιδεολογία τζιαι να δω το ΑΚΕΛ να πηαίνει μπροστά. Ελπίζω πραγματικά να μεν εννοείς ότι μεταφέρω 
πικρίες που το Πανεπιστήμιο. Έτσι για να ξέρεις στην Προοδευτική πολλά λλία πράματα έμαθα. Η 
αφετηρία μου εν οι γνώσεις μου, η ιδεολογία τζιαι η επιθυμία να πάει καλά το ΑΚΕΛ. Τίποτε άλλο. 

Makis Kazakeos Ρε πελλέ ..πραγματικά είσαι άρρωστος και πρέπει να κοιταχτεις !!!! Ο άνθρωπος 
δαμέ είπεν σου για πικρίες;;;; Χωρίς κανένα λογο τα βάζεις μαζί του γιατί είσαι έτοιμος οποιος 
γράψει κάτι να δώκεις πάνω του όπως έκαμες και με τον Χρίστο και μαζί μου και τωρά τον Μάριο 
επειδή είμαστε του ΑΚΕΛ;;;;; !!!!! Είπεν σου ποια εν η "αφετερία" που ξεκινά ο καθένας για να 
διαμορφώνει την άποψη του !!!! Χρίστος και απόστολος Λουκάς και πάσης Κύπρου τελικά μαζί σου 
!!!!  
Εμένα είπε το διώχθηκε με την έννοια από άλλες πολιτικές δυνάμεις κλπ και εσύ για την δράση σου 
στο πανεπιστημιο !!! Ρε Πέτρο ενεν φαντάσματα ρε οσοι εν σε χουμίζουν οτι είσα μέγα φιλόσοφος 
και τρανός κλπ !!!!  
Και τι σημαίνει ίσες αποστάσεις ρε Πετρή;;;;; Έσσιει χάζιν τωρά να κρινεις τον καθένα για το 
αξιοπιστο των απόψεων του με το πόσο ....διαφωνεί μαζί μου !!!!! Δηλαδή αν έκαμες εσύ 
...Μακόμετρο εγώ έκανα για σένα ...Μαλακόμετρο ....!!! Ατε γεια !!!! 

Petros Attas Αναφέρτηκε στις αδικίες σου Μάκη. Εν φανερό πως αναφερόταν στην αφετηρία της δήθεν 
"πίκρας". Anyway εν μεταξύ μου εμένα τζιαι του Μάριου. Εσύ μεν ανακατώνεσαι. 

Makis Kazakeos Οκ ..φάκκα σαν τον πελλόν με τον καθένα που σου γράφει θκίο θετικές κουβέντες τζιαι 
τράβα το σσιοινήν ώσπου να δίσεις τον γάρον σου. Εγώ μαζί σου εν ξαναμιλώ γιατί είσαι ΑΡΡΩΣΤΟΣ 
!!!!! και η χειρότερη αρρώστεια σου εν ο εγωισμος σου που φτάνει μεχρι πνευματική ανεπάρκεια !!!1 

Makis Kazakeos Οκ ..φάκκα σαν τον πελλόν με τον καθένα που σου γράφει θκίο θετικές κουβέντες τζιαι 
τράβα το σσιοινήν ώσπου να δίσεις τον γάρον σου. Εγώ μαζί σου εν ξαναμιλώ γιατί είσαι ΑΡΡΩΣΤΟΣ 
!!!!! και η χειρότερη αρρώστεια σου εν ο εγωισμος σου που φτάνει μεχρι πνευματική ανεπάρκεια !!!1 

Makis Kazakeos Να σου πω κάτι που σου το είπα και χθες και εν μου απαντησες. Μπορεί να μεν το 
είδες. Το ποιος χρίζει ψυχικής εξέτασης κλπ σου το αντιστρέφω και πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να 
το διαπιστώσει μέσα από την αλλάγη καμπόσων σου ονομάτων και προφιλ στο φβ γιατί την μια είσαι 
έτσι την άλλη γιουβέτσι, την μια αδησοκ την άλλην εδη, την παραλλλη κκε και ενιοτε αθυμάσε οτι 
αγαπας και το ακελ. Εν γυρίζω σε καμια σελίδα κανενου σε μια μόνο φίλη έγραψα ότι γράφω και εδω 
για 2-3 απο εσας και μην το γενικευεις. Με πολλα παιθκια δαμε εμιλήσαμε και στο τηλέφωνο και στο 
ινμποξ και ξεκαθαρίσαμε ότι όσοι προκαλείτε συνεχώς θα πρέπει να σας αφήσουμε στο έλεος του 
..θεού να σας βάλει και πάλε ο κόσμος και η ιστοριά τζιαμέ που σας αξίζει. Είμαι φίλος, εν το παίζω, 
με τους φίλους και εχθρός με τους εχθρούς. Αν πολλά απλό. Νουθεσίες οι ακελικοί εν θέλουν που 
κανένα. Τούτη ήταν δουλειά δική σου που νουθετούσες τον κόσμο να φτύσει το ακελ και ότι εν 
σύριζα και πασοκ και ειρωνέφτηκες αυτο το κόμμα με χίλιους δυο ανώμαλους τρόπους. Το ποιος θα 
γίνει θέμα και που εν άλλη κουβέντα αλλά στην κ.ε. εξόσων γνωρίζω εν κάθουνται να ασχολούνται 
με το τι τους υποβάλει η μαρία, η δεισδεμόνα ή ξέρω γω τι άλλο παρατσούκλι ήσουν και είσαι. Εν 
πάσει περιπτώση μπορείς να συνεχίζεις να μου επιτείθεσαι άλλοστε μου το ξαναείπαν και χτες ότι 
είσαι πελλή (φίλοι σου) και να μην ασχολούμε μαζί σου.  
Prodromos Taliotis το λαικ σου φίλε αναιρεί πραγματικά αυτά που μου λες και που δήθεν πιστεύεις 
και περνάς και συ σε μια υποκριτική νοοτροπία. 

Prodromos Taliotis Αμαν κυκλοφορας και λες θα αντιμετωπισεις το γκρουπ οπως ακριβως 
αντιμετωπιζεις τους φασιστες τι να παει αυτο... Με ενα λαηκ δηλαδη η προσφορα μου στο κομμα ( 
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ξεγραφετε... εν νομιζω... και εβγηκες και κανεις αφορισμους... Εν μπορω να συμφωνησω με μιαν 
κουβεντα που ειπε ενας αθρωπος.. ελεος που οδηγουμαστεν... 

Makis Kazakeos Όχι το γκρουπ αλλα κάποιους στο γκρουπ μην στρεβλωνεις. Με ποια κουβέντα απ όλες 
που μου είπε ακριβώς συφωνησες; τον οχετο της; Ντροπή προδρομε. Πράγματι που οδηγούμαστε. 

Maria Christou Milioti Μακη το οτι εσυ εισαι αθκειασερος τζαι καθεσαι τζαι γραφεις σεντονια, τζαι 
παριστανει τζαι τον χαφιε - ποιος καμνει λαικ -ποιου - το οτι παριστανεις τον υπερασπιστη του 
οποιουδηποτε προσπωπου , το οτι η αποψη σου ειναι πως οσοι δεν υπηρετουν συγκεκριμενες αποψεις 
και συμπεριφορες ειναι φασιστες - εχθροι - να ψοφησουν - σε καμνει φασιστα κατα την κριση μου. 
Υπαρχει μια πιθανοτητα να εκφραζεις και μια γενικη νοοτροπια στο κομμα τα τελευταια πολλα χρονια. 
Σου ειπα τζαι προχτες ξικαβαλλα! Το ακελ εν εκαμε σοσιαλιστικη επανασταση να την προστατευσεις. 
Το ακελ τζαι η αριστερα σε ουλλη την ευρωπη εν στη γωνια τζαι αν δεν προσεξουμε δεν θα ξερουμε 
ποθεν θα συναουμεν τους ελαμιτες. Εν καταλαβεις - εν καταλαβεις!! Χαβαν Αρβανιτικον. Ο εχθρος του 
κομματος εν οι εδονιτες που εν ειμειναν στην εδον, οι ακελικοι που εν εγινα μελη, οσοι καμνουν 
κριτικη κ.ο.κ. Που σου νεφκω που παεις. Εν να μεινεις σαν τον χριστιανο να φιλας λειψανα. Ο κοσμος 
καταρρεει τζαι ο Μακης τον χαβαν του!! 

Yianna Lazarou Εν να σταματησετε να χρησιμοποιειται τις ψυχικες παθησεις ως βρισια; Εν ρατσισμος 
προς οσους συνανθρωπους μας βιωνουν ετσι καταστασεις. Ελεος πιον! Κατα τα αλλα εν ειμαστεν 
ρατσιστες! Του χειριστου μαλιστα ειδους. Υπαρχουν αλλα επιθετα "βλακας, ηλιθιος" κλπ. Αλλα 
σταματατε να στοχοποιειτε τους συνανθρωπους μας που περνουν μαρτυριο καθημερινα 
υποβιβαζοντας τους με ετσι τροπον! 

Petros Attas Σωστόν αλλά απόδωσε την ευθύνη τζιαμέ που πρέπει Γιάννα 

Maria Christou Milioti Γιαννα εν εχρησιμοποιησε κανενας τες ψυχικες παθησεις ως βρισια! Να λειπουν 
οι υπερ-ευαισθησιες...:) Δαμε εστηθηκεν ολοκληρο δικαστηριο πως οποιος μιλα ειναι φασιστας - 
υπηρετης των ταξικων αντιπαλων - και δεν ξερω τι αλλο. Υπαρχει και η φαντασιοπληξια ως 
υποκαταστατο της πολιτικης. 

Makis Kazakeos Petros Attas Πε μας που ρε;;; Γιατί αν θέλεις πάλε να με κατηγορήσεις κάτσε δες τα 
ποστ να δεις ποιος αναφέρθηκε σε ποιού την διανοητική κατάσταση και μετά να προσπαθήσεις και 
παλι να τα επιρίψεις αλλού τα πράματα. Τούτον τον πουττίσιμον τον τρόπο σας πραγματικά εν τον 
χωνέφκω με τίποτε είσαι γελοίος πραγματικά. 

Makis Kazakeos Η συνήθεια σου να μου επιρριπτεις η να μου κολλας διαφορά που ούτε είμαι ούτε τα 
πιστεύω για να καλυφθεις τι ακριβώς είσαι εσυ ασφαλώς και πέφτει σε ένα κενό αλλα και στο βούρκο 
που βρίσκεσαι μια ζωή. Όσα προσβλητικά κι ανν μου πεις ενώ χθες εγω σου μιλούσα πολυ καλά και 
αρχίζοντας μου αυτή την επίθεση ένα αποδυκνειει. Ότι δεν είσαι εδώ ούτε για να προτείνεις κάτι ούτε 
να βοηθήσεις. Όλος σου ο βίος ήταν ενάντια στο ΑΚΕΛ. Δεν θα συνεχίσω γιατι εν γελοίο πλέον να 
απαντάς σε κάποιον που ξέρεις ότι και να του πεις θα προσπαθεί μόνο να καλύψει τον εαυτό του 
γραφωντας βασικά τις ίδιες μαλακιες όταν υβριζε τα πάντα κάνοντας τωρα την πένθιμη χήρα. Θα 
κρατήσω αυτό που συμφωνούμε. Αυτά που μας χωρίζουν και κοροϊδεύεις για το κόμμα την εδον κλπ 
πράγματι είσαι πολυ μακριά για να τα πλησιασεις. Χαφιές ο Μάκης για τα λαικ μπορεί χαφιές άλλων 
εσυ σίγουρα.. 

66. Το...ωραιότατο μήνυμα που έλαβα στο Inbox λίγο μετά που ανέβασα στη σελίδα μου την δημόσια 

πρόσκληση διαλόγου του ΑΚΕΛ: «Καλά ρε μαλάκα, τους είχες τρελάνει σε κριτικη όταν ηταν εξουσια 

και τωρα που τη φαγανε τους στηριζεις;» Άντε τώρα να του δώσεις να καταλάβει του βλάκα, πως η 

διαφορά του Αριστερού με τους υπόλοιπους – με όλο τον σεβασμό- είναι η Κριτική Σκέψη. Ένα το 

https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/yianna.lazarou?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?fref=ufi
https://www.facebook.com/disdaimona.mar?fref=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
https://www.facebook.com/attaspc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/makis.kazakeos?fref=ufi
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κρατούμενο. Δεύτερο, ναι (βλάκα) έκανα κριτική και μάλιστα σκληρή σε κάποιες φάσεις. Όταν ήταν 

στην εξουσία. Πάντα θα κάνω κριτική στην εξουσία, την όποια εξουσία ό,τι καπέλο κι αν φορά. Τώρα, 

πιο έντονα από ποτέ, ναι, στηρίζουμε, ενισχύουμε, προσφέρουμε σκέψη και προτάσεις. Η 

αναγκαιότητα της ενίσχυσης της Αριστεράς ως όπλο άμυνας και αντεπίθεσης των πολιτών στον γοργά 

αναδυόμενο μεσαίωνα είναι «"εκ των ων ουκ άνευ». (George Pittas). 

Προσθήκες και Ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της σελίδας  

Makis Kazakeos Γιώργο Πραγατικά σε χαίρομαι. Πρώτον γιατί και όταν διαφωνείς ή στηλιτεύεις τα 
λάθη του ΑΚΕΛ κλπ κρατάς το πιο σωστό επίπεδο στις αναφορές σου και δεν οδηγείσε από εμπάθεια 
ή μίσος ή προσωπικά θέματα όπως άλλοι και δεύτερο απόδειξες εδώ ότι ειναι πολύ αληθινή και γνήσια 
η έγνοια σου για να διορθωθούν λάθη και όχι να αρχίσεις προσωπικές επιθέσεις κλπ. Η κριτική σκέψη 
μακάρι να είναι εκείνο που θα επικρατήσει αυτόν τον καιρό και οχι η αποκαλούμενη για κάπιους 
...αυτοδικαίωση. Και εν το πιο σημαντικό τούτο και είσαι από τους λίγους που το κάνεις εν ξεκινάς με 
αφετερία το ......"εγώ ελάλουν τα". Μπράβο. 

67. Makis Kazakeos 

Εφόσον επανελειμένα έχω θέσει το θέμα της αλλοίωσης του εμβλήματος του κόμματος και δεν έχω 
πάρει απάντηση από τους δημιουργούς της σελίδας θα ήθελα να το θέσω δημόσια εδώ και να πειτε 
όλοι την άποψη σας. Πλην της προσβλητικής αλλοίωσης του εμβλήματος του κομματος θέλουμε 
επίσης να μας εξηγήσει κάποιος αν θεωρούν οτι το ΑΚΕΛ τώρα είναι ..."Μαύρο κι άραχνο" και 
κάποιοι με ένα ...τηλεβόα ή με αναρτήσεις στο φβ θα το ...χρωματίσουν !!!!! Θεωρώ ότι τα 
...σύννεφα που θέλουν κάποιοι να διώξουν απο το ΑΚΕΛ, στην περίπτωση αυτή, με την προκληση 
αυτή δημιουργούν οι ίδιοι ένα σύννεφο προσβολής στο κόμμα και το ιστορικό του έμβλημα με 
πολιτικές ασφαλώς προεκτασεις. 

George Pittas Υπερβάλλεις απίστευτα σε αυτό το σημείο Μάκη. 

68. Petros Attas 

Πρέπει να υπάρχουν και μέλη/στελέχη του ΑΚΕΛ στο γκρουπ κι επίσης νομίζω πρέπει να είναι 
κλειστό για τον ακελικό κόσμο, μέλη και φίλοι. Εν θέλω να δω ούτε ν' ακούω Μαρθαρηες, Χάιλους, 
Στροβολιώτηες κλπ. 
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